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Esperamos por volta de trinta minutos no pátio do Ilê Ogum Anaueji Igbele Ni 

Oman (Axé Pantanal), terreiro de candomblé da nação Efan, situado em Duque de Caxias, RJ. 

Eu cheguei dirigindo meu carro e estava impressionado com a tamanha facilidade com que 

encontrei aquele lugar que há anos não visitava. Uma jovem senhora vestida de branco veio 

então à nossa direção dizendo que poderíamos entrar, pois a mãe-de-santo Maria de Xangô 

nos aguardava. Era uma quarta-feira, por volta de dez horas da manhã, do dia 12/121 (doze de 

dezembro) do ano de 2007. Encontramos “mãe” Maria sentada sob uma esteira colocada no 

chão da pequena sala da casa situada próxima à entrada do terreiro. Pacientemente, ela picava 

quiabos para preparar um amalá2 para Xangô naquele dia especial.

Soavam de um aparelho de som cantigas para Xangô num volume muito baixo, 

de forma a nos envolver naquele ambiente sem, contudo, perturbar nossas conversas. Entre 

algumas perguntas que desejava fazer para minha pesquisa,  “mãe” Maria contava estórias. 

Algumas que eu já  conhecia,  outras não.  Num momento ela se lamentou cabisbaixamente 

dizendo: 

Olhe como está esta roça hoje! É dia de Xangô, dia de prepararmos o amalá. 
Veja  quantos  estão  presentes!  Os  santos  hoje  já  não  são  mais  como 
antigamente. Me lembro de algum tempo atrás...  Eu já vi,  com meus próprios 
olhos, quando Alvinho num dia em que ele não queria vir aqui, chegar até aqui, 
virado de erê3,  tendo caminhado desde Olaria até aqui em Duque de Caxias; 
chegou até aqui com os pés sangrando. Ninguém me contou isso, eu vi!

Vivia  naquele  momento  um  parêntese  de  tranqüilidade  em  eu  tinha  a 

oportunidade para ir ao Axé Pantanal, que possuía uma importância enorme no meu processo 

de aproximação do candomblé. Eu me encontrava lá, acompanhado pela matriarca da casa e 

envolvido  em um meio que reavivava as  memórias  e as histórias  sobre esse emblemático 

terreiro. Destaco o momento de tranqüilidade, pois Alvinho de Omolu, meu pai-de-santo, apesar 

de pertencer ao axé daquela casa, não apreciava que nós nos aproximássemos de lá; talvez 

por  ciúmes,  talvez  por  antigos  desentendimentos  com sua irmã-de-santo,  Maria  de Xangô. 

Contudo, eu havia lhe explicado que precisava conversar com “mãe” Maria de Xangô e fazer 

fotos do Axé Pantanal para a minha pesquisa e ele concordou de bom grado. Eu havia chegado 

1 O dia da semana dedicado a Xangô é quarta-feira e doze é o número relacionado a este orixá.
2 Comida votiva de Xangô feita à base de quiabos.
3 O erê é um estado de transe mediúnica. 



lá acompanhado de meus irmãos-de-santo, Diogo de Oxoguiã e Bruno de Omolu, iniciados há 

pouco tempo atrás. Além dos meus objetivos de pesquisa, foi-me incumbido, por “pai” Alvinho 

de Omolu,  apresentar  o antigo terreiro do Pantanal  – onde ele fora “raspado”  -  para meus 

irmãos mais novos.

Assim sendo, após nossa proveitosa conversa com “tia” Maria - ela era irmã-de-

santo de meu pai-de-santo e, portanto, nossa tia-de-santo – nós fomos levados a passear pelos 

demais aposentos do terreiro. O Axé Pantanal reproduz com maior fidelidade a espacialidade 

dos antigos terreiros de candomblé, especialmente daqueles encontrados nos relatos sobre os 

antigos terreiros soteropolitanos: se encontra em um grande terreno com o espaço do barracão, 

uma enorme árvore de Iroko, casas e quartos de santo ao redor do barracão, pequenas casas 

para abrigar os freqüentadores, espaço do mato, tudo isso numa localização outrora afastada e 

hoje num bairro periférico de Duque de Caxias.

Esse terreiro é, de certo, muito diferente da maior parte dos terreiros que hoje 

encontramos  espalhados  pela  metrópole  do  Rio  de  Janeiro,  que  abriga  uma  enorme 

diversidade de formas e tamanhos de terreiros de candomblé e de umbanda: eles podem ser 

encontrados em pequenos sobrados, em pequenos lotes urbanos, em apartamentos, ou até 

mesmo em grandes terrenos afastados do centro da metrópole.  Falar  sobre os terreiros de 

umbanda e de candomblé no Rio de Janeiro é abraçar uma enorme categoria de situações. 

Uma  pequena  parte  dessas  situações  estará  exposta  no  desenrolar  da  descrição  dessa 

pesquisa.

Nas páginas que se seguem encontraremos uma avalanche de situações vivenciadas no 

mundo  das  religiosidades  afro-brasileiras.  A  maior  parte  delas  foi  vivenciada  por  este 

pesquisador que vos escreve e, portanto, essas vivências foram fruto de minha experiência 

individual  fosse como adepto do candomblé,  como transeunte no meio da umbanda,  como 

pesquisador acadêmico ou como ser convivente em uma sociedade diversificada. Talvez tudo 

isso tenha se iniciado há alguns anos atrás.

Posso fechar os olhos e reviver um dos momentos mais importantes na iniciação do 

candomblé da nação Efan que é feito em um estado de semi-consciência do neófito. Posso me 

ver,  então, em pé, no banheiro de um dos quartos do terreiro,  vendo gotas de sangue que 

corriam sobre meu corpo e que se misturavam ao líquido oriundo do sumo de folhas frescas 

preparado para aquele momento - e com o qual meu corpo era enxaguado - e às espumas do 

“sabão da costa” que saiam da esponja com a qual eu era esfregado.  Juntos, esses líquidos 

desciam até a navalha que continuava a fazer o ato pelo meu corpo abaixo.
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Um dos irmãos-de-santo presentes ao ritual me dizia: “irmão: este é um dos atos mais 

importantes da feitura; é a hora de você fazer o pedido mais íntimo, de refletir sobre o motivo 

pelo qual você realmente está aqui. Peça com firmeza, peça com o coração. Que seus pedidos 

sejam atendidos; que Logun-edé e todos os outros orixás te auxiliem na missão que você tem a 

cumprir. Que todos os seus esforços sejam recompensados!”.

Possuía  em  minha  vida,  uma  história  nada  próxima  ao  candomblé,  mas  quando  o 

mundo se tornou incerteza, instintivamente - quase aleatoriamente, escolhi esse outro mundo 

como caminho. Caminho para a própria vida que hoje se materializa nesse texto. A reflexão que 

fiz  naquele  momento  da  feitura  foi  justamente  sobre  a  entrada  em  um  universo  que  me 

possibilitasse enxergar a vida e as coisas da vida sob um outro prisma, envolvido em mundo até 

então,  desconhecido  para  mim.  Não  é  fácil  encarar  uma  iniciação  no  candomblé  e  quase 

sempre se  tem motivos  vitais  para fazê-lo.  No meu caso,  não foi  diferente.  Precisava das 

amarras  de  um  outro  mundo  que  me  possibilitasse  uma  transformação.  Parte  dessa 

transformação se encontra nessas páginas que se seguem.

Estou falando de um universo no qual se inserem milhares de pessoas como eu e que 

agora as posso enxergar.  Somados, formamos um conjunto e, ao olhar nossa performance, 

possuímos  uma  geografia  encarcerada  no  concreto  da  metrópole,  coagida  sob  o  discurso 

desmoralizador dos evangélicos, execrada pelos guardiões da moral e dos bons costumes.

Mas por outro lado, essa geografia é também a força motriz mais profunda de nossas 

imaginativas existências. Parece que acreditamos que o estar-juntos-para-fazer-alguma-coisa é 

importante demais para nos deixarmos cair na busca da totalidade de nossa autonomia e de 

nossa independência.  Parece que acreditamos que nossos desentendimentos  coletivos  são 

mais vitais que nossa individualidade confortável.  Parece que julgamo-nos demasiadamente 

fortes para resistirmos a quinhentos anos de perseguição e ainda continuarmos a investir nosso 

tempo e nosso dinheiro “inventado deuses” para nos consolar. E, contudo, podemos enxergar 

força sagrada em uma metrópole de concreto. Temos o poder de transformar espaços públicos 

em lugares  sagrados:  eis  uma de nossas marcas.  E assim começamos a falar  de  nossas 

geograficidades: uma coexistência desenhada no território da metrópole.

Mas antes de começarmos, devemos, contudo, falar um pouco sobre esse “mundo-no-

qual-eu-me-situo”.

Em primeiro lugar, indagamos: afro-brasileiro, o que desejamos designar com tal termo?

 Quando,  nesta pesquisa,  digo “afro-brasileiro”,  estou abrangendo um universo 

tão pequeno que desapontaria  os estudiosos da cultura afro-brasileira.  Quero designar com 
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esse  termo  poucos  exemplos  de  rituais  de  umbanda  e  de  candomblé  que  foram  aqui 

abordados. Provavelmente, um outro pesquisador que considerasse a categoria “afro-brasileiro” 

com uma amplitude maior, chegasse a outros resultados e até mesmo até um outro universo. 

Mas  também  sabemos  que  a  religiosidade  está  na  raiz  de  muitas  produções  culturais  e 

filosóficas do universo afro-brasileiro.

Sabemos, ainda, que no universo religioso afro-brasileiro, outras perspectivas culturais 

se fazem tão presentes quanto as raízes africanas. Entretanto, não encontramos melhor termo 

para  designar  a  umbanda  e  o  candomblé  -  deste  modo  os  uniformizamos  através  desse 

impreciso  termo:  religiosidades  afro-brasileiras.  Se  optássemos  pelo  termo  religiosidades 

“populares”, por exemplo, estaríamos abrangendo um universo ainda mais amplo e impreciso.

Uma outra questão nos remete ao uso de termos como “terreiro”, “roça” ou “barracão” 

para designar as casas de umbanda ou candomblé de modo generalizado. O termo terreiro é o 

mais  comum para  designar  os  espaços  edificados  para  fins  religiosos  do candomblé  e  da 

umbanda.  O termo roça ainda é utilizado,  mas percebemos que está entrando em desuso. 

Acreditamos que isso ocorra devido ao fato de que as casas de candomblé e de umbanda têm 

adquirido formas e tamanhos que destoam dos aspectos suburbanos e bucólicos que o termo 

“roça” designa.  “Barracão”, por sua vez, designa um espaço específico dentro do terreiro: o 

espaço das festas, das danças e também onde está “firmado o axé” da casa. Veremos o que 

isso significa em capítulos posteriores. E como podemos perceber através deste parágrafo, o 

termo “casa”  também é amplamente  utilizado para  designar  os terreiros de umbanda e de 

candomblé. No texto poderemos encontrar todos esses termos em curso, embora tenhamos 

tido a preferência de adotar  genericamente  o termo “terreiro”  como termo referencial.  Silva 

(2008) nos alerta que os terreiros podem ser também aludidos com termos de origem iorubana: 

ilê (casa), abassá (salão), axé (força vital) ou egbé (sociedade).

Nos terreiros movimentam-se as famílias-de-santo. As famílias são compostas por pai 

ou  mãe-de-santo,  filhos-de-santo  e  irmãos-de-santo.  Contudo,  os  laços  de  familiaridade  se 

estendem e podem chegar aos tios ou tias-de-santo, aos avôs ou avós-de santo, bisavôs ou 

bisavós-de-santo. Dificilmente se ultrapassam esses limites. A hierarquia dessa família pode ser 

sumariamente apresentada como: i) os abiãs, que são pessoas em estado de aproximação do 

candomblé. Não são apenas clientes dos jogos e dos ebós, mas já participam e colaboram com 

algumas atividades; ii) os iaôs, que são os iniciados com menos de sete anos de santo4 e que 

4 Sete anos de santo – é a idade de iniciação, idade “de santo”.
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tenham sua “obrigação5” de sete anos (odum igê) cumprida. Um iniciado com 10 anos de feitura 

sem, contudo, ter dado seu odum igê, será ainda considerado um iaô. Nos terreiros, a iniciação 

é denominada de “raspagem” - devido à raspagem da cabeça – ou de  “feitura” – ato de “fazer o 

santo”; iii) os ebômes, que são os iniciados com mais de sete anos; iv) o pai ou mãe-de-santo 

de um terreiro,  que são os sacerdotes da casa; v) os ogans, que são os homens, que não 

“viram no  santo”  e  que  são  responsáveis  pelo  toque  dos  atabaques,  pelos  sacrifícios  dos 

animais, entre outras funções; vi) as equedes, que são as mulheres que não “viram no santo” e 

que são responsáveis por cuidar dos orixás quando estão incorporados, entre outras funções. 

Iaôs e ebômes são chamados de “rodantes”, justamente por “rodarem no santo” – distinguindo-

se dos ogans e das equedes. Quanto aos ogans e equedes, diz-se que eles nascem “no santo” 

já com sete anos de idade, eles têm privilégios incontestáveis. Há ainda uma super-complexa 

teia de relações hierárquicas numa família-de-santo através da distribuição dos cargos e da 

idade-de-santo de cada componente. Mas, para cumprir nossos objetivos satisfazemo-nos com 

essas breves descrições.

O candomblé é considerado uma religiosidade de “nação”, já a umbanda, não. Como a 

umbanda dissolveu algumas heranças africanas, ela fez perder o sentido da nação “africana” 

que o candomblé tanto gosta de afirmar e tentar legitimar o sentido do termo. Por isso a feitura 

no candomblé não “conta pontos” na umbanda ou vice-versa: uma pessoa feita na umbanda há 

vinte anos,  por  exemplo,  se optar  entrar  para o candomblé  terá que começar  sua vida  no 

candomblé como iaô. Sabemos ainda que o sentido das nações de candomblé faz parte de um 

imaginário  que  tenta  se  firmar  através  de  uma  tradição  oral  e  que  já  há  muito  tempo  se 

distanciou  da  África,  apesar  dos  contínuos  esforços  de  reafricanização  do  candomblé. 

Obviamente, o componente étnico já há muitos se distanciou do candomblé.

Pares (2006), em seus estudos sobre a nação jeje na metrópole soteropolitana, aponta o 

sentido da denominação das nações de Candomblé no Brasil. Para o autor, essa denominação 

tem origem na instalação das empresas comerciais e administrativas européias na Costa da 

Mina, no continente africano que detectavam um “senso de identidade coletiva”, articulado em 

diversos níveis (étnico, religioso, territorial, lingüístico, político). Muito embora essa demarcação 

não fosse, em princípio, reconhecida pelas sociedades africanas, aos poucos, algumas dessas 

noções foram incorporadas por eles.  Essa demarcação europeizada foi  transportada para o 

Novo Mundo e nas palavras do autor:

5 “Obrigações” são momentos rituais específicos, que marcam as passagens hierárquicas após a iniciação. Existe, por 
exemplo, a obrigação de um ano, de três anos e a de sete anos de santo. Em cada uma delas há atribuições crescentes 
de poder e liberdade de conduta dentro dos terreiros.
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[...] o parentesco de nação desenvolvido no Brasil seria apenas uma extensão 
da mesma lógica operativa  nas sociedades africanas,  segundo a qual todos 
aqueles  indivíduos  que  compartilham  uma  ancestralidade  comum,  real  ou 
imaginária,  são  considerados  como  “irmãos”  (PARES,  2006,  p.  79,  grifo  do 
autor).

Bastide (1971) esclarece que os negros que chegavam ao Brasil eram denominados de 

negros da Guiné (do Golfo da Guiné) ou de Angola (região congo-angolana). Contudo ele irá 

reconhecer quatro grupos proeminentes: i) civilizações sudanesas representadas especialmente 

pelo povo ioruba e pelos daomeanos do grupo jeje; ii) civilizações islamizadas, representadas, 

sobretudo,  pelos  pehuls,  pelos  mandingas  e pelos  haussa;  iii)  civilizações  bantos do grupo 

angola-congolês (ambundas, cassangues, bangalas, cabindas, etc.); iv)  civilizações bantos da 

Contra-Costa representadas pelos moçambiques (macuas e angicos). 

Contudo, outras formas de aglutinação foram estrategicamente concebida pelos negros, 

especialmente pelos negros livres que formavam as primeiras e criativas formas de organização 

religiosa.  Elaboramos  um diagrama com as  principais  nações  de  candomblé,  seus  troncos 

lingüísticos, sua origem geográfica e suas outras denominações  recebidas:

Nação de candomblé Tronco lingüístico Origem geográfica Outras Denominações
Efan iorubá Nigéria / Benin Nagô
Ketu iorubá Nigéria Nagô
Ijexá iorubá Nigéria Nagô
Jeje fon Benin - - -

Angola banto Angola / Congo - - -

Há algumas  diferenças entre  elas,  mas há também uma tendência  de  aproximação 

devido  ao  continuun  existentes  entre  essas  religiosidades  que  findam  por  “levar”  os 

conhecimentos e práticas de uma a outra nação. Só para nos atermos a um aspecto lingüístico 

interessante,  os orixás aparecem nos grupos iorubas;  já para os fons (ou jejes)  orixás são 

voduns e para os bantos (Angola) são inquices. Para os grupos de origem sudanesa costuma-

se classifica-los como jeje-nagô, agrupando, assim, os iorubas aos fons (BASTIDE, 1971:67). 

Se essas religiosidades  relatam sobre  os orixás  (e  agora compreendemos  que esta 

denominação é uma opção dentro de um leque de possibilidades), é melhor fazermos entender 

alguns pontos sobre eles. Em primeiro lugar,  eles podem ser orixás masculinos (orixás) ou 

femininos (iabás). Em segundo lugar, eles são polifórmicos e podem possuir vários nomes que 

denotam suas “qualidades”. Por exemplo, Oxalá pode ser conhecido como Oxoguiã, Oxolufã, 

Acafogian, Odudua, Obatalá, entre outros. Cada denominação fala de um momento ou de uma 
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ação específica  na vida do orixá.  Diz-se que existem dezesseis  orixás,  mas se contarmos, 

chegaremos a um número maior. Ainda, para alguns, por exemplo, Oxoguiã não é Oxalá, é um 

outro  orixá.  E  aí  se  tem  uma  enorme  discussão  teosófica  que  tampouco  nos  interessa 

desvendar, apenas a anunciamos.

Os orixás representam elementos ou forças da natureza. Eles podem ter tido uma vida 

terrena ou não. Sobre suas forças, suas vidas e suas passagens existem os itans, que são 

passagens mitológicas dos orixás. Nos itans encontram-se, muitas vezes, respostas para os 

fundamentos ou segredos rituais do candomblé e da umbanda.  Nessa pesquisa  específica, 

recorremos aos itans diversas vezes para poder explicar algumas questões rituais.

Há ainda uma diferenciação importante entre orixás e eguns. Os orixás são essas forças 

primordiais que se encontram na natureza e que também estão presentes na constituição física, 

mental  e  espiritual  dos  seres  humanos.  Já os eguns são espíritos  de seres  humanos  que 

morreram. Embora haja inúmeras controvérsias sobre o tema, admite-se que no candomblé 

prevalecem  o  culto  e  a  possessão  de  orixás,  enquanto  que  na  umbanda  prevalecem  as 

possessões  de  eguns.  Assim,  quando  nos  referimos  ao  orixá  Exu  no candomblé,  estamos 

falando de uma determinada  força primordial,  nunca de um espírito.  Já  se  estivermos nos 

referindo a um exu de umbanda,  estaremos falando de um espírito  de uma pessoa morta. 

Sabemos, contudo, que a composição mística da umbanda “invade” o candomblé e vice-versa. 

Portanto, há uma fusão dessas práticas. No caso específico de exu, a “composição” mística é 

ainda mais complexa, pois existe no candomblé uma designação de exu que não é nem o orixá 

e nem o egum; existem os exus que são os intermediários entre os homens e seus orixás, os 

chamados “exus escravos de orixá”. Além do mais, o olhar da igreja católica que enxergou no 

exu africano similaridades com o demônio (devido ao seu poder fálico e à sua maneira jocosa e 

perigosa de agir) fez com que os cultos aos exus, tanto na umbanda quanto no candomblé, se 

tornassem uma das categorias de culto mais melindrosas desse panteão. Por tantas razões, 

Capone (2004) elegeu exu como o “fio de Ariadne” do continuun religioso afro-brasileiro: ele 

está presente em todas as formas religiosas do continuun como o guardião dos terreiros.

Entrar  em  transe  nessas  religiosidades  significa  receber  um  orixá  ou,  no  caso  da 

umbanda, receber um egum. No linguajar cotidiano dos terreiros diz-se mais comumente que a 

pessoa “virou” ou “rodou” no santo ou com o caboclo, etc.. Por isso mesmo, aquele que entra 

em transe é chamado de “rodante”. Sair do transe, por outro lado, é dito como “acordar”. Outras 

expressões podem ter  lugar  como: o orixá  pegou a minha cabeça;  o orixá largou a minha 

cabeça, recebi um caboclo, etc.
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Os orixás são “individualizados” nos contínuos processos de iniciação e de permanência 

no candomblé através dos “assentamentos”. Para alguns, eles são representações dos orixás, 

para outros, eles são meios de comunicação com os orixás. Seja como for, os assentamentos 

são  de  variadas  formas,  mas  estão  normalmente  contidos  em  vasos  de  barro,  gamelas, 

cuscuzeiras  ou  sopeiras  de  louça  ou  de  barro.  Dentre  desses  recipientes  se  encontram 

elementos  que  imantam  a  presença  de  cada  orixá  e  que  podem  variar  segundo  seus 

fundamentos precisos.  Contudo,  um dos mais constantes elementos é o “otá”  – pedra que 

representa o próprio orixá. Os assentamentos também “comem”: é uma forma de se alimentar 

os orixás, mediante a complexa culinária de santo. Alimentar o assentamento é uma forma de 

alimentar aquele orixá, de fortalecê-lo, de aumentar o seu axé. O axé é a energia vital que move 

o universo e que está presente em cada orixá.

Finalmente,  falamos dos ebós.  Os ebós podem ser presentes oferecidos aos orixás; 

podem ser rituais de limpeza, ataques de feitiço, ou ainda um ritual de sacralização. Quase 

sempre os ebós caracterizam-se como uma troca: dá-se alguma coisa em troca de outra coisa. 

Os  ebós  podem  ser  arreados,  levantados  e  despachados.  Eles  são  arreados  quando  são 

oferecidos aos orixás em seus assentamentos, por exemplo. Nessa ocasião, arriam-se, sobre o 

assentamento, as comidas que lhes serão oferecidas - que poderão ser “secas” ou com sangue 

de animais sacrificados. Quando chegar o momento de levantar o ebó, tiram-se as comidas que 

ali estão e dá-se um “ossé” (limpeza ritual) no mesmo. Após serem levantadas, essas comidas 

devem ser despachadas, jogadas em lugares propícios para cada situação que podem ser em 

águas  correntes  que  existam  no  entorno,  em  encruzilhadas,  ou  entre  outras  tantas 

possibilidades rituais. 

Antes de começarmos, devemos, porém, esclarecer um último ponto. Optamos, nesse 

trabalho, por uma grafia que desaponta os adeptos da africanização dos cultos e dos escritos 

sobre  religiosidades  afro-brasileiras.  Assim,  por  exemplo,  preferimos  escrever  “Iemanjá”  ao 

invés de “Yemanjá” ou de “Yemonja”, como preferem os adeptos da aproximação com o ioruba. 

Do mesmo modo,  em alguns momentos fizemos opções aleatórias,  como no caso do orixá 

“Lugun-edé”, que pode ser escrito como “Logunedé” ou ainda chamado de Logun. De um modo 

geral,  estivemos nos  aproximando  ao máximo da  escrita  em português,  como no caso da 

denominação dos pais e mães-de-santo que podem também serem tratados como babalorixás 

ou ialorixás, no caso de pertencerem a uma das nações do candomblé nagô. Como parte de 

nossas intenções foi a de diluir as diferenças entre as modalidades religiosas, optamos pela 

forma que é admitida tanto nas nações de candomblé (jeje-nagô ou angola), como na umbanda.
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Essa pesquisa se estrutura sob duas premissas complementares. Uma fala de 

uma  religiosidade  “de  aldeia”  territorializada  em  um  meio  metropolitano  e  que,  portanto, 

transforma-se continuamente. As imbricações entre meio metropolitano e as religiosidades afro-

brasileiras funcionam como fractais e armazenam marcas concretas e simbólicas na geografia 

do Rio de Janeiro.  Assim as sociedades religiosas em questão territorializam-se no solo da 

metrópole  disputando  espaço  com  diversos  outros  sujeitos  entre  diversas  outras 

territorialidades. “Meio edificado” ou “meio natural” não escapam dessa multiterritorialidade. A 

segunda  premissa  decorre  como  uma  das  marcas  dessa  religiosidade  e  que  também  se 

geógrafa  no território  da metrópole:  a  distinção  da  rigidez  entre  espaço  sagrado e  espaço 

profano  para  essas  religiosidades.  Assim  sendo,  percorreremos  alguns  surpreendentes 

caminhos que nos mostrarão a irrupção do sagrado (hierofania?) em alguns dos mais profanos 

espaços da metrópole, por exemplo.

Tentando  tornar  “palatável”  nossas  colocações,  dividimos  a  descrição  dessa 

pesquisa  em  quatro  partes:  i)  a  primeira  parte,  “Considerando”,  trata  de  descrever  as 

ferramentas  conceituais,  teóricas,  metodológicas  e  ideológicas  com  as  quais  construímos 

nossas indagações e nossas afirmações sobre o nosso objeto de pesquisa: a geograficidade 

afro-brasileira; ii) na segunda parte, “Geografando com a metrópole”, tratamos de descrever a 

geograficidade da sociedade afro-brasileira que encontramos inserida no território da metrópole 

do  Rio  de  Janeiro.  Longe  de  queremos  dar  conta  do  “todo”,  nos  ativemos  em  pequenas 

amostras dessa geograficidade, que merece continuar a ser investigada; iii) na terceira parte, 

“Mundificando o Corpo para Corporificar  na Metrópole”,  buscamos mostrar os processos de 

“individualização  coletivizada  e  cosmicamente  integrada”  que  os  processos  de  iniciação  no 

candomblé permitem aos sujeitos inseridos. Tentamos entender a geograficidade como produto 

e como produtora da corporeidade dos seres religiosos  afro-brasileiros  e vice-versa.  Nossa 

intenção foi frisar a importância de alguns componentes espaciais na constituição do ser-no-

mundo candomblecista. Buscamos mostrar como no corpo dos vodunces6 podemos encontrar 

marcas  da  geograficidade  social;  iv)  finalmente,  na  quarta  parte,  “Reconsiderando”, 

propusemos algumas possibilidades  para se refletir  e  dialogar  sobre  a  geograficidade  afro-

brasileira  na  metrópole  do  Rio  de  Janeiro,  mediante  os  passos  que  galgamos  com  essa 

pesquisa.

A  primeira  parte,  “Considerando”,  está  dividida  em  quatro  capítulos.  No  primeiro, 

discutimos  a  transformação  dos  espaços  da  metrópole  em  lugares  sagrados  para  as 

6 Vodunces: todos aqueles que são iniciados no candomblé.
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religiosidades afro-brasileiras. O lugar percebido como espaço de vivencia da sociedade, como 

espaço identitário, e como espaço das singularidades dos encontros que são, muitas vezes, 

efêmeros. Tentamos compreender o lugar como os elos que atam um grupamento social a um 

determinado e conhecido espaço.  Elos,  esses,  que são libertários:  antípodas das correntes 

aprisionadoras. Elos que conectam a vivência humana ao espaço vivido. 

No  segundo  capítulo  da  parte  I,  falamos  de  alguns  processos  de  territorialidade 

característicos da movimentação religiosa afro-brasileira. E como processos de territorialidade 

induzem  quase  sempre  a  conflitos,  apontamos  conflitos  ambientais,  sociais,  religiosos. 

Também,  como  reterritorializações  requerem  transformações,  negociações  e  mudança  de 

comportamento,  apontamos  para  alguns  desses  processos.  Finalmente,  procuramos 

compreender o processo de territorialização como um movimento constante de expansão e 

contração, movimentos que vem e que vão desde os terreiros de umbanda e de candomblé e 

que se transterritorializam pela metrópole.

No  terceiro  capítulo  dessa  primeira  parte,  mostramos  que,  para  o  segmento  das 

religiosidades  afro-brasileiras,  a  rígida  distinção  entre  espaço  sagrado  e  espaço  profano  é 

desprovida  de  sentido.  Estabelecemos  uma  crítica  e  a  necessidade  de  uma  “aeração”  na 

Geografia da Religião, ao se situar nas (novas?) posturas acadêmicas onde os postulantes da 

ciência são também os partícipes das movimentações sociais estudadas e, portanto, passam a 

ser também objeto de estudo. Finalmente, terminamos a primeira parte apresentando alguns 

percursos metodológicos encaminhados nessa pesquisa, onde justificamos, principalmente, a 

opção  pelo  continuun  religioso  e  não  por  nenhuma  das  formas  “puras”  de  religiosidade 

composta.

Na segunda parte, “Geografando com a Metrópole”, encontramos as marcas (e 

matrizes) das religiosidades afro-brasileiras na metrópole do Rio de Janeiro, segundo o roteiro 

de pesquisas por nós elaborado.

No Capítulo 5 – Vila Mimosa: Um Mercado de Corpo e de Alma? –, os leitores poderão 

encontrar  a surpreendente  irrupção do sagrado no labirinto  de bares  que compõem a Vila 

Mimosa,  antiga  e  maior  área de prostituição do Rio  de Janeiro.  Este capítulo  é  fatalmente 

polêmico  para  o  mundo  das  religiosidades  afro-brasileiras:  a  pesquisa  ousou  apontar  as 

relações entre o (sub)mundo da prostituição e suas imbricações com as religiosidades afro-

brasileiras.  Por  ora,  não discutirei  seus  princípios  (tento,  apenas,  instigar  os  leitores),  mas 

afirmo:  não  foi  um trabalho  fácil  de  elaborar  nem de  escrever,  embora  tenhamos  deixado 
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amizades e saudades das pessoas que encontramos. Mas os resultados são surpreendentes 

[acredito].

No  Capítulo  6  –  apontamos  nossos  olhares  para  alguns  terreiros  de  candomblé, 

precisamente para aqueles que nos mostravam formas diferenciadas. A partir de suas formas, 

de suas localizações, e de suas funções, elaboramos algumas análises sobre as negociações 

que são feitas para a concepção arquitetônica dos terreiros em um meio metropolitano, uma 

vez que os terreiros, historicamente, necessitam de “equipamentos” espaciais cada vez mais 

escassos  nas  metrópoles.  Os  terreiros  aparecem  como  marcas  da  sociedade  religiosa  na 

paisagem, mas também como matrizes dessas sociedades,  uma vez que a partir  deles (os 

terreiros) concepções de mundo são trabalhadas e o terreiro se transterritorializa na metrópole.

Com  o  Capítulo  7  –  Geograficidades  expandidas  e  outras  transterritorializações: 

Conflitos Territoriais entre Evangélicos e Religiosos Afro-brasileiros, o Meio Natural Coletivizado 

e  a  Mundificação  da  Religiosidade  no  G.R.E.S  Beija-Flor  –,  o  foco  é  direcionado  para  os 

movimentos  de  transterritorialização  da  sociedade  religiosa  afro-brasileira.  Não  que  não 

tenhamos refletido  sobre o  assunto  anteriormente,  apenas,  especificamente,  nesse capítulo 

fundamos  as  atenções:  (i)  nas  reações  e  nas  relações  conflituosas  com  as  “cruzadas 

inquisitórias” de algumas igrejas evangélicas, observadas a partir da “Caminhada em Defesa da 

Liberdade  Religiosa”;  (ii)  em  algumas  relações  entre  as  religiosidades  afro-brasileiras  e  o 

mundo do samba, a partir de uma festa em comemoração aos 60 anos do Grêmio Recreativo 

Escola de Samba Beija-Flor, localizada no município de Nilópolis (RJ); (iii)  na mobilização e 

organização de cultos em territórios coletivizados, a partir de uma festa para São Sebastião, 

realizada no Parque Ecológico Vale dos Orixás (Parque Municipal da Taquara, município de 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro).

Começamos a terceira parte deste trabalho, “Mundificando o Corpo para Corporificar na 

Metrópole” – numa análise dos capítulos anteriores, quando tentamos compreendê-los como 

corporeidades  e  geograficidades  que  se  interagem  mutuamente.  Nesse  primeiro  capítulo, 

“Corporeidades  e  Geograficidades  Religiosas  Afro-Brasileiras”,  buscamos  analisar  essa 

geograficidade  de  uma  dada  sociedade  na  metrópole  fluminense.  As  amarras  de  toda  a 

convivência e de toda a geograficidade se encontram no ser: ser que é corpo; corpo que toma 

consciência  de si  e  do mundo;  corpo que  marca o  espaço;  corpo que convive  imerso  em 

mundos; corpo mundificado que corporifica o mundo; corpo que transcreve uma corporeidade 

fractal de uma geograficidade do social. E se o corpo e a corporeidade tornam-se importantes 

para  nos  ajudar  a  compreender  a  geograficidade  religiosa  afro-brasileira,  mergulhamos  no 
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capítulo seguinte no mais importante acesso de entrada no candomblé, a partir dos ritos de 

iniciação, que nos mostra a pedagogia da formação do ser religioso afro-brasileiro. Longe de 

querer  afirmar  um  processo  de  ortodoxia  tradicional,  apenas  nos  reportamos  a  um  dos 

processos de iniciação dentre os muitos existentes.

Apresentamos, ainda, em termos de corporificação do mundo, uma passagem pela festa 

de São Jorge no Campo de Santa, região central da cidade do Rio de Janeiro. Abrimos um 

parêntese  nos  rituais  de  iniciação  para  falar  de  mais  uma  das  formas  de  experimentar  e 

vivenciar  o espaço público da metrópole.  Nessa festa,  percebemos como o continuun afro-

brasileiro se territorializa sem a imposição de limites e como o sagrado vivido pelos religiosos se 

funde, sem preconceitos, às demais modalidades religiosas existentes na metrópole. O Campo 

de  Santana  aparece  como  uma  fronteira  aberta  às  corporeidades  e  geograficidades  de 

múltiplas culturas, religiões e religiosidades.

Terminando nossas investigações, passamos por uma “descorporificação”: uma reflexão 

sobre a morte e os ritos funerais nas religiosidades afro-brasileiras, apontando para alguns de 

seus significados e para a “interminabilidade” do axé. Rei morto pode significar rei posto; mas o 

importante é que o reino continua.

Na última parte, “Reconsiderando”, tratamos de frisar algumas perspectivas abertas por 

esta pesquisa,  como a  compreensão dos terreiros  como lugares  de importante celebração, 

corporificação e mundificação do ser afro-brasileiro,  mas como unidade que não termina em 

seus limites; o terreiro surge com o poder de transterritorializar-se pelo território da metrópole e 

nele se relacionar com diversos sujeitos e com diversas outras territorialidades. A corporeidade 

e  a  geograficidade  das  sociedades  afro-brasileiras  são  aspectos  inseparáveis  e  que  se 

transformam  mutuamente,  abrindo  caminhos  para  a  compreensão  de  uma  contextualizada 

geografia da religião.

Devemos admitir, porém, que sentimos falta de uma série de questões que poderiam 

estar presentes nesta pesquisa. Entretanto, não gostariamos de enveredar por caminhos já tão 

bem percorridos por outros.  Há uma vasta produção científica,  assim como uma formidável 

literatura, que trata da história e das composições antropológicas das religiões afro-brasileiras. 

Não sabemos sequer se esta é a melhor contribuição que a Geografia possa dar ao tema e 

desconfiamos de que o tratamento metodológico que optamos não dê conta da “totalidade” do 

fenômeno  espacial  pesquisado.  Mas,  de  todo,  qual  método  tem  conseguido  alcançar  tal 

totalidade?

Eis, portanto, a pequena parte que nos coube nesse latifúndio.
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PARTE I

CONSIDERANDO

1.  PRIMÓRDIOS  CONCEITUAIS  E  IDELÓGICOS:  OS  LUGARES  SAGRADOS  AFRO-

BRASILEIROS - A BUSCA DA LIBERDADE

Primeiramente,  é  preciso  esclarecer  que  o  candomblé  é  uma  invenção  tipicamente 

brasileira.  O culto  aos  orixás  nos  territórios  de origem – África  –  apresenta  características 

bastante  diferenciadas.  A  principal  diferenciação  reside  no  processo  aqui  denominado 

“reterritorialização” da cosmologia dos orixás. Na origem, o culto aos orixás ocorre em lugares 

ou territórios específicos das origens nagôs – Nigéria e Benin. Desse modo, a população desse 

território tem sua filiação religiosa determinada pela ancestralidade e pelo local de nascimento. 
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Por exemplo, aqueles que nasceram nas terras de Oxogbo e cujas ancestralidades étnicas ou 

familiares venham dessa região serão filhos de Oxum que reina sobre Oxogbo.

Contrariando  essa  determinação  geográfica  –  inclusive  porque  a  diáspora  levou 

africanos para um novo território em que os referenciais geográficos tiveram de ser esquecidos 

–, no Brasil o terreiro congrega representações de todos os orixás. Ele simboliza um resumo 

territorial  mítico africano que assume em nosso país uma forma sintética e sincrética – um 

microcosmo reinventado. Nesse novo contexto, a filiação aos orixás já não é mais determinada 

pelo  local  de  nascimento  e  pela  ancestralidade.  Originam-se,  então,  uma indagação  e  um 

mistério sobre a filiação dos seres humanos na nova moradia. Essa indagação passa a ser 

respondida pelos jogos de adivinhação – fundamentalmente pelo jogo de búzios. Muniz Sodré 

(2002, p. 59) percebe esse processo como uma “reterritorialização condensadora”:

A questão dos orixás: na África Ocidental, originalmente, uma região ou uma 
cidade  tinha  como patrono  às  vezes  um único  orixá,  pois  se  supunha uma 
relação de ancestralidade entre a dinastia local e o deus cultuado. Assim, um 
orixá como Oxalufã predominava em Ifan; Oxaguiã, em Ejibé; Xangô, em Oyó, e 
assim  por  diante.  No  Brasil,  entretanto,  os  orixás  concentravam-se  numa 
mesma região ou cidade, propiciando a criação de um novo espaço mítico e 
histórico,  onde  estava  em  primeiro  plano  a  preservação  de  um  patrimônio 
simbólico, que seria responsável pela continuidade da cosmologia africana no 
exílio.

Criou-se, desse modo, o candomblé, em que o terreiro, como uma qualidade de lugar, 

representa essa reterritorialização condensadora – um espaço de demarcação de identidades e 

de resistência simbólico-cultural. As religiões africanas recriaram-se em solo brasileiro fundando 

lugares  e  produzindo  novas  compreensões  espaço-temporais.  Todo  o  desenrolar  desse 

universo religioso parte desse princípio reinventado que, em última análise, poderia representar 

o elo mítico da diáspora: uma conexão entre os afro-brasileiros e a terra-mãe, África. Diz-se, 

nos terreiros, que a incorporação do orixá permite aos neófitos uma “viagem” ao território de 

origem.  Esse  lugar  assume,  assim,  uma dimensão  metafísica  e  os  terreiros  de candomblé 

surgem como o axis mundi das religiosidades em questão.

Similarmente  a  essa  condensação,  outras  mudanças  ocorreram  em  função  desse 

processo  de  reterritorialização  religiosa.  Se,  por  um  lado,  alguns  orixás  perderam  seu 

significado  e  deixaram  de  ser  cultuados  no  Brasil  –  caso  de  orixá  Okô,  originalmente 

relacionado  à  agricultura  e  que  representava,  no  novo  contexto,  a  fortuna  do  senhor  e  o 

acúmulo de serviços aos escravos –,  outros desapareceram da África e passaram a existir 
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somente  no  Novo  Mundo  –  caso  de  Oxossi,  orixá  das  terras  de  Ketú,  cuja  população  foi 

dizimada no território de origem.

A discussão de lugar existente em Tuan (1980, 1983) adota uma linha que nos auxilia a 

montar nosso objeto de estudo – a análise de comportamentos espaciais a partir de visões de 

mundo  diferenciadas.  Esse  autor  nos  instrumenta  para  entender  e  comparar  tais 

comportamentos com base nas análises culturais e ambientais, criando uma base conceitual 

cara à nossa proposta.  As perspectivas trabalhadas em  Topofilia (1980) e  Espaço e Lugar 

(1983)  permitem  entrelaçar  as  condicionantes  biológicas  e  sociais  no  desenvolvimento  da 

apreensão do “lugar” pelo ser humano, desde a infância até a vida adulta dos indivíduos em 

sociedade.

Nessas  obras,  percebemos  o  quanto  nós,  seres  humanos,  somos  guiados  pelos 

sentimentos de topofilia7 na trajetória de nossa vida e como geografamos nossa existência pela 

experiência adquirida por meio do amadurecimento, do cognitivo e do emocional. Isso nos induz 

a pensar que o ser humano é um animal ‘topofílico’, além de territorializante; nossas habilidades 

espaciais se desenvolvem no sentido de proporcionar nossa permanência no espaço vivido. É 

possível  pensar  que  a  apropriação  ou  vivência  em  um  espaço  é,  concomitantemente,  um 

processo  de  “lugarização”  e  territorialização  desse  espaço:  este  se  transforma em lugar  à 

medida que adquire definição e significado (TUAN, 1983, p. 151). Por sua vez, Sack (1983) irá 

nos falar dos processos em que os lugares se tornam territórios; na verdade, o autor nos fala da 

necessidade de determinados lugares se tornarem territórios para continuarem a existir como 

lugares.

Eis que, no espaço “dominado”, estendemos nossas leituras de mundo e sentimentos e 

nele projetamos nossos instintos vitais. Quando a apropriação do território é preenchida pela 

cultura e pela experiência de vida ao longo de um determinado tempo, esse território se torna 

lugar. Os processos de lugarização do território ou territorialização do lugar parecem ser marcas 

inexoráveis das práticas espaciais dos seres humanos, ao menos quando observados sob a 

escala do cotidiano.

Estudando cultura, experiência e atitudes ambientais, Tuan (1980, p. 79)  compara os 

anglo-americanos e os indígenas no Novo México do século XIX:

7  Na definição de Tuan (1980, p. 106), “amor humano por lugar”. O conceito, contudo, foi eregido por 
Bachelard como a imagem do “espaço feliz”. No capítulo 3 da parte I abordaremos mais amplamente a 
perspectiva de Bachelard.
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Tanto para os mórmons quanto para os texanos, a natureza deve ser 
dominada. Deus deu aos homens o poder sobre as coisas da Terra; Ele 
encarregou o homem de transformar o deserto num jardim. [...]

Em ambos (navajos e zunis), o sentido de poder sagrado está muito difuso 
entre homens, animais, lugares e seres míticos, ainda que alguns possuam 
mais do que outros. Para as duas culturas a harmonia é o valor central e 
dela se deriva um complexo de atitudes para com o homem e a natureza.

Tuan (1980) analisa, então, o comportamento espacial dessas sociedades mediante tais 

valores culturais sobre um espaço próximo: o meio-oeste estadunidense. As relações espaciais 

são intermediadas por  essas diferentes percepções e objetivações do sagrado e produzem 

composições espaciais bastante diferenciadas. Assim, enquanto para os texanos e mórmons o 

papel  civilizador  de suas culturas é transformar  o ambiente  para torná-lo  sagrado,  para  os 

navajos e zunis a ação é de integração ao espaço natural, que já é sagrado como tal.

É certo que as proposições de Tuan (1980) tratam de processos que tornam o homem 

um ser “enraizado”, identificado com o lugar; nesse caso, o lugar assume uma postura próxima 

ao que Massey (2000) classifica como “reacionária”.

Massey  (2004)  apresenta  três  proposições  sobre  como  o  espaço  deve  ser 

conceitualizado para fundamentar uma abordagem mais progressista do lugar: (i) a partir de 

aspectos relacionais; (ii) a partir da admissão da existência da multiplicidade; (iii)  a partir de 

uma análise processual.  Sendo relacional,  pluricoexistente e processual,  o espaço romperia 

com as “ciladas” de “reações defensivas e reacionárias”  (MASSEY, 2000).  A autora analisa 

como diferentes graus de movimento, de comunicação, de controle e de iniciação existentes no 

lugar estabelecem a geometria do poder entre os que detêm “posição de controle em relação à 

mobilidade”  e  aqueles  que  se  situam na  “extremidade  receptora  da  compreensão  espaço-

tempo”.

Nesse  caso,  o  lugar  aparece  como  encontro;  o  espaço  adquire  uma  característica 

singular mediante o encontro das diferenças e dos diferentes. Enquanto unidade inacabada, 

processual  e  em  constante  produção,  o  espaço  também  produz.  Desse  ponto  de  vista, 

identidades e singularidades locais adquirem dimensões não-essencialistas (anti-essencialistas, 

nas palavras da autora).  Identidades e singularidades não são negadas, mas colocadas em 

uma outra perspectiva: a perspectiva relacional, processual e pluriexistencial.

Não enxergamos, para fins desta pesquisa, problemas em abordar as proposições de 

Tuan ou Massey nem nos sentimos obrigados a adotar posturas eminentemente essencialistas 

ou anti-essencialistas. Há de se questionar em Tuan a tendência de naturalizar a identidade e a 
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singularidade, fato questionável e, por vezes, até irreal; contudo, as colocações sobre espaço 

vivido, sobre envolvimento com o topos e sobre as singularidades das visões de mundo são de 

se respeitar. Também há de se questionar em Massey o ponto de onde a autora sugere a sua 

compreensão de lugar:  apesar de anunciar a ruptura com a visão do macho-heterossexual-

branco, a autora anuncia e não rompe com a visão da “nova compreensão espaço-temporal” 

que se estabelece em classes específicas e em lugares preferenciais. Poderíamos indagar: qual 

é a percepção de espaço daqueles que se situam na “extremidade receptora da compreensão 

espaço-tempo”? Se a relação tempo-espaço é para eles diferente (imóvel, fixa, enraizada) ou se 

suas geografias se circunscrevem em um restrito movimento, como se anunciaria, para eles, o 

topos do local e a mobilidade dos outros?

Ou  ainda,  poderíamos,  nos  moldes  propostos  por  Baumann  (1999),  indagar:  na 

contraposição entre os que se movem como turistas, com todos os benefícios e conforto das 

tecnologias e do mercado, e os que se movem como vagabundos, em busca da sobrevivência, 

qual é a percepção particular do mesmo lugar (con)vivido para cada grupo? Certamente, elas 

não serão as mesmas.

Usando  o  mesmo  raciocínio,  podemos  também  nos  perguntar:  o  que  representa  o 

terreiro de candomblé para cada ser que aí  se encontra? Terão todos a mesma resposta? 

Possivelmente,  não.  Mas  há  uma  articulação  coletiva  que  usa  a  identidade  ou  o  poder 

característicos desses lugares para a partir deles se fortalecerem e se moverem pelo mundo. 

Os  terreiros  seriam  (creio)  lugares  de  r-existências8 e  de  fortalecimentos  dessa  sociedade 

específica.

O  que  propomos  aqui,  contudo,  é  uma  interface  entre  as  diferentes  perspectivas 

existentes em Tuan e Massey. Aliás, Massey (2000, p. 184) afirma tal aproximação: “nada disso 

nega o lugar  nem a importância  da singularidade do lugar”.  A autora define,  é certo,  uma 

perspectiva aberta,  não-internalizada,  da  especificidade  do lugar.  A singularidade é,  para a 

autora,  fruto  da  qualidade  específica  dos  encontros  que  se  estabelecem  em  cada  lugar 

mediante uma complexa geometria do poder

Nosso exercício,  de certo,  se concentra em pensar  os lugares rituais  afro-brasileiros 

dentro de algumas dessas perspectivas. Naturalmente, deveríamos, por inúmeras razões, nos 

concentrar nos terreiros de candomblé e de umbanda - lugares e territórios mais definidos e 

delimitados dessas religiosidades, para tecermos nossas considerações. Contudo, deixaremos 

que os capítulos posteriores dêem conta de falar dos terreiros como lugares e territórios das 

8 Porto-Gonçalves, 2002c.
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religiosidades afro-brasileiros. Mas analisemos uma situação inusitada que se repete em cada 

ano e que estabelece uma ralação afetiva, transcendental e telúrica das sociedades religiosas 

afro-brasileiras com espaços públicos na metrópole fluminense, especialmente na cidade do 

Rio de Janeiro: as festas de Iemanjá nas praias da zona sul e da zona oeste da cidade durante 

o mês de dezembro. Nesses momentos, podemos perceber como o espaço público torna-se um 

lugar  sagrado  –  o  ritual  representa  uma  convergência  do  tempo  e  do  espaço  em  uma 

simbologia única.

Fatalmente, a mais popular das divindades africanas trazidas para o Brasil, Iemanjá, que 

na África é cultuada como um rio, transforma-se na grande mãe das águas do mar; mar que 

separa  o  continente  africano  da  América;  mar  onde  foram  “sepultados”  diversos  africanos 

mortos nos “tumbeiros”, os navios que percorriam a rota dos escravos. Muito embora o branco 

não seja a única cor destinada a Iemanjá, é com o branco que a maior parte dos religiosos lhe 

demonstra  devoção.  Sobre  sua  popularidade,  Augras  (1983,  p.  166)  cita  a  criação  de  um 

“iemanjismo” como um novo culto. Conforme já assinalamos, houve uma grande transformação 

da figura de Yemonjá, dos cultos africanos e do candomblé, para a Iemanjá branca e sensual 

cultuada na umbanda.

Prandi (1991, p. 130) assim descreve essa iabá:

Deusa do rio Níger, no Novo Mundo tomou o lugar de Olocum (o orixá do mar 
na África) e ficou sendo a dona dos mares e oceanos. É considerada a mãe dos 
orixás (embora se trate de mito de criação recente) e com certeza é o orixá 
mais festejado no Brasil, especialmente por sua importância no calendário ritual 
da umbanda. Iemanjá veste branco e azul e as contas de seus filhos são verde-
claro, transparente, ou azul-claro.

Iemanjá (Yéye omo ejá) significa “mãe dos filhos peixes” e mesmo na África ela parece 

reinar sobre todas as águas. Sua simbolização com os peixes parece conectá-la ao embrião, ao 

germe e às potencialidades infinitas da água geratriz,  matriz de todas as possibilidades de 

existência: as águas que precedem a forma e que sustentam a criação. Mãe e amante dos 

pescadores  e  marinheiros;  deseja,  tal  como  as  sereias  da  antiguidade  européia,  os  mais 

atraentes e valorosos para deitar em sua cama no fundo do mar. Por isso, é também conhecida 

como “sereia do mar” (AUGRAS, 1983, p. 166).

A  popularidade  de  Iemanjá  no  Brasil  pode  ser  atestada  especialmente  nas  festas 

realizadas na praia em sua homenagem. No Rio de Janeiro, as grandes festas para Iemanjá 

são realizadas durante todo o mês de dezembro, mas, especialmente, em 31 de dezembro, na 

virada do ano. Na verdade, os toques para Iemanjá nas praias da Zona Sul da cidade do Rio de 
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Janeiro  eram realizados  sempre no dia  31 de dezembro.  Entretanto,  o  evento religioso  se 

transformou num evento de massa,  que,  patrocinado pelo  poder  público  e por  investidores 

privados – especialmente do mercado turístico – atrai uma multidão de dois milhões de pessoas 

à praia de Copacabana. Isso sem contar os eventos que se realizam nas praias do Flamengo, 

Urca, Ipanema e Barra da Tijuca. Por isso, hoje, há uma tendência de muitas casas optarem 

por “fugir” das multidões atraídas durante o reveillon, que já se tornou um evento multimídia e 

milionário (Figura 12).

Figura 1 – Roda de Iemanjá na praia do Flamengo.
Fonte: Dados da pesquisa.

É interessante perceber  que vem dessas celebrações  a tradição que se instalou  no 

Brasil  de se usar  roupas brancas nas comemorações da noite  do Ano Novo.  Longe de se 

constituírem nos únicos rituais dedicados a Iemanjá, o que se observa nas praias fluminenses 

no  mês  de  dezembro  são  apenas  partes  dos  rituais  que  lhe  são  dedicados  na  umbanda 

fundamentalmente. Não nos propomos discutir aqui todos os cultos a ela dedicados, mas nos 

debruçar  apenas  sobre  esse  momento  específico,  no  qual  pretendemos  perceber  algumas 

relações entre essas religiosidades e os espaços públicos da cidade do Rio de Janeiro.

Acompanhamos, em 29 de dezembro de 2007, um evento organizado pelo Mercadão de 

Madureira9, quando foi montada uma grande tenda nas areias da praia de Copacabana para um 

ritual coletivo dedicado a Iemanjá. Cerca de 50 barcos de madeira foram lançados ao mar, com 

9  O Mercadão de Madureira é um shopping center especializado em vendas de artigos religiosos afro-
brasileiros.
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o  comparecimento  de  um público  estimado  em duas  mil  pessoas10.  Dezenas  de  ônibus  e 

caminhões chegavam à praia trazendo pessoas com oferendas à iabá, considerada a grande 

mãe do panteão mitológico afro-brasileiro. Destacamos, desse evento, a grande organização 

social, econômica e política que se faz em seu entorno, quando é envolvido um grande número 

de terreiros participantes, com infra-estrutura de transportes, segurança, arquibancadas, tendas 

e som.

Naturalmente,  toda  essa movimentação,  que  é  exaltada  pelo  público  “não-religioso”, 

acarreta  problemas  para  a  gestão  dos  espaços  públicos,  devido  às  demarcações  e 

autorizações necessárias, aos serviços de limpeza urbana e à logística das vias públicas de 

transporte. Embora não seja este um evento montado com a finalidade de atração turística, ele 

chama a atenção de um grande número de turistas, mobilizando a atenção dos empresários do 

setor  que passam a divulgar  o  evento,  apesar  de a  entrada nas  tendas ser  exclusiva  aos 

adeptos previamente cadastrados.

Grande parte  das  oferendas lançadas  ao mar  –  que,  nesse  caso,  são basicamente 

barcos  que  carregam  flores,  sabonetes,  perfumes,  bijuterias,  espelhos,  enfim,  objetos  que 

evocam a beleza e a feminilidade de Iemanjá – retorna às areias ou é depositada na área 

freqüentada por banhistas (Figura 13).

10  Reportagem do jornal “O Dia”, de 30 dez. 2007.
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Figura 2 – Oferenda de barco para Iemanjá.
Fonte: Dados da pesquisa.

Como esses eventos se concentram em uma determinada época do ano e ocorrem em 

áreas urbanizadas, dotadas de serviços de limpeza urbana, esse uso não cria graves conflitos 

ambientais,  como em alguns  eventos  que  observamos ocorrer  nas  matas  e  cachoeiras  do 

Parque Nacional da Floresta da Tijuca, por exemplo, que estabelece um uso conflituoso entre 

os religiosos,  os efetivos do Instituto Brasileiro  do Meio  Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA) e demais freqüentadores do Parque.

O uso de espaços públicos para os rituais e festas das religiosidades afro-brasileiras 

constitui-se em constate conflito com a dinâmica metropolitana. Ora porque, como no caso das 

festas de Iemanjá, carecem de apoio dos serviços públicos; ora porque interferem na paisagem, 

nas  matas,  nos  rios  e  nas  cachoeiras  da  metrópole;  ora  porque  delimitam  espaços 

especializados para essas finalidades. Os despachos, frutos dos ebós, presentes e erupins11 

seguem fundamentos precisos:  alguns devem ser despachados em matas; outros, em água 

corrente; outros, ainda, em campos, rodovias, ferrovias etc.

Deste modo,  as praias da zona sul  e  da zona oeste da cidade podem ser também 

analisadas  como  lugares  rituais  das  religiosidades  afro-brasileiras.  Nesse  caso,  o  lugar 

possuiria características bem dinâmicas e até efêmeras: dura o prazo do evento específico – as 

11  Comidas que já foram ofertadas aos orixás e que necessitam ser despachadas dos terreiros.
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festas para Iemanjá. Mas a complexidade de relações com o público que também se “encontra “ 

naquele lugar – e que tampouco estão fixos a ele (banhistas, turistas, curiosos, etc.), estabelece 

uma interessante geometria  do poder  onde os “mandantes” desse momento específico  são 

justamente os subalternizados religiosos afro-brasileiros. Não deixa, contudo, de ser também 

interessante de se perceber que o marketing turístico das festas nas praias da cidade não são 

as rodas de umbanda para Iemanjá, mas os grandes concertos de música e a queima de fogos 

– o que de maneira alguma deixa triste os religiosos, ao contrário, pois estes não estão fazendo 

espetáculos para inglês ver.

Não estamos nos referindo à qualidade deste fenômeno demonstrado como um exemplo 

de lugar numa perspectiva “conservadora” ou “enrraizadora”, mas um acompanhamento mais 

duradouro e continuado sobre os festejos e a entrega de barcos e cestos para Iemanjá, nos 

revela o sentimento de afetuosidade e identidade desenvolvida  pelos religiosos.  Há mesmo 

uma  tendência  que  os  grupos  que  festejam  Iemanjá  em  um  determinado  ponto  da  praia 

escolhida, retornem ao mesmo ponto no ano seguinte. Não é qualquer praia ou qualquer ponto, 

senão que cada grupo, acaba por se habituar a uma porção definida na vastidão do espaço 

praiano da metrópole.

A prática ritual nas praias do Rio de Janeiro constitui uma herança cultural muito antiga e 

que, certamente, muito custou a diversas pessoas que foram perseguidas e presas no Brasil 

pela resistência religiosa. Mas essas práticas estabelecem justamente uma forma particular de 

perceber a natureza e o espaço e de interagir dinamicamente com eles. Forma de percepção, 

esta,  ligada  à  concepção  teosófica  e  filosófica  da  sociedade  religiosa  afro-brasileira  e  que 

começamos a trabalhar para tentar compreender a cultura ou o “mundo” particular aí existente. 

Nesse sentido,  tentamos compreender  a coexistência  afro-brasileira  não apenas como uma 

coexistência social, mas uma coexistência na qual o espaço aparece como uma das existências 

compartilhadas.  Nas  palavras  de  Berque  (2000)  definiríamos  essa  coexistência 

sociedade/espaço/natureza a partir  da  idéia  de  mediance –  um estado de integração entre 

homem e meio.

Nas palavras de Heidegger (1949, 1988), “nicht ist ohne Grund”, ou seja, nada existe 

sem razão. Há uma transcendência em cada “ser-no-mundo” que lhe possibilita ultrapassar, 

mover-se no tempo e no espaço, mantendo a si mesmo, projetando-se indefinidamente nesse 

mundo. A transcendência designa, assim, a essência do sujeito. Esse “mundo” heideggeriano 

deve  ser  entendido  como  o  conjunto  de  todos  os  fenômenos  (naturais  e  comunitários) 

experimentados pelo ser (no seu estar-aí humano) na sua referência no ente, na totalidade e na 
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sua relação de ipseidade. O ser “liberto” é, então, um ser que existe “com”, que coexiste em 

uma coletividade.

O sentido da liberdade heideggeriana (1983, 1988) surge na possibilidade de o “mundo” 

“dominar” o sujeito e mundificar o seu estar-aí. A transcendência é, pois, fundamentante da 

essência e a liberdade é o fundamento do fundamento. A coexistência é, assim, o fundamento 

dessa  liberdade  fundamentante.  Eis  que  devemos  admitir  que  essa  coexistência  não  se 

estabelece apenas entre os iguais, mas também entre os diferentes.

Muito embora, para Heidegger, o tempo apareça como a categoria mais importante no 

processo da formação do ser e ele pouco tenha se centrado em análises sobre as relações 

entre o espaço e o ser, ele não nega a sua importância; para ele a compreensão do ser-no-

espaço  somente  seria  possível  após  a  compreensão  do  ser-no-mundo  (ELDEN,  2001:16). 

Vallega (2003:62), por outro lado, sustenta que a espacialidade deve ser repensada em termos 

da temporalidade e da finitude do ser-aí (Dasein) heideggeriano e que nem o próprio Heidegger 

denigre a importância da espacialidade. Ao contrário, o ser-aí sempre ocorre no espaço – ele é 

fundamentalmente espacial. Para o autor, a espacialidade em Heidegger configura um duplo 

silêncio:  em  primeira  mão,  ela  representa  aquilo  que  deve  permanecer  fora  da  discussão 

heideggeriana, e, na outra mão, a espacialidade deve aparecer como aquilo que ainda deva ser 

pensado.

Seja como for, assumimos aqui o compromisso de pensar o espaço, a espacialidade e, 

mais precisamente, a geograficidade como categorias imprescindíveis à formação do ser, um 

ser coletivizado, um ser integrante em um conjunto de práticas e de saberes particulares a um 

determinado grupamento social. Nesse sentido, no desdobraremos nos capítulos finais a buscar 

a compreensão dessa relação entre o espaço e a formação do ser religioso afro-brasileiro, a 

partir  da  análise  de  alguns  rituais  de  iniciação  religiosa.  A  perspectiva  da  formação  e  da 

liberdade desse ser-no-mundo deverá permear a leitura de todos os capítulos conseguintes. 

Conforme veremos, os terreiros serão observados não somente a partir de suas características 

“naturais” ou intrínsecas, mas também a partir de sua força metafísica, de suas verticalidades e 

de  suas  horizontalidades  e  a  partir  de  seus  movimentos  expansivos  e  contrativos  ou 

condensatórios. 

Nesse  sentido,  podemos  também nos  reportar  a  Bachelard  e  passar  a  investigar  o 

concreto (interior) e o vasto (exterior), onde o concreto é tão vasto quanto o vasto e o vasto é 

tão imaginativo quanto o concreto. Essa dinâmica dialógica pode nos ajudar a compreender os 

processos  que  passaremos  a  discutir  nos  capítulos  seguintes.  Se,  porventura,  tentamos 
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compreender  essa  dialógica  a  partir  dos  pressupostos  de  relacionalidade  de  Estermann, 

deveremos admitir, agora, que as unidades espaciais que tentamos compreender – os terreiros 

de  candomblé  e  de  umbanda  –  funcionam  como lugares  de  articulação.  Funcionam  como 

lugares de encontros, sim, e como pontos de fixação também, pois eles permitem essa dupla 

conversa entre interior e exterior, entre tempo e espaço e entre ser liberto e mundo libertário.

Em Merleau-Ponty (1999), assistimos uma discussão dialógica da liberdade através do 

embate entre a consideração do ser  como coisa  (determinista)  e do ser  como consciência 

(libertária) onde a consciência deve ser o motor da liberdade. Contudo, o autor diz que só há 

escolha livre se a liberdade (da consciência) se transformar em uma “situação de liberdade” 

concreta  e  se,  ainda,  ela  se  sustentar,  se  a  iniciativa  encontrar  a  continuidade,  pois  se  a 

liberdade é liberdade de fazer, é preciso que aquilo que ela faz não se desfaça em seguida. 

Deste modo, o autor evidencia a liberdade como fenômeno e não apenas como categoria de 

pensamento; para ele a liberdade deve se colocar nas relações inter-humanas: o ser é um ser 

no  mundo  e  não  apenas  um  ser  do  mundo,  para  o  qual  a  liberdade  se  apóia  no  seu 

envolvimento universal nesse mundo.

E todavia sou livre [...] pois esta vida significante, esta  certa significação da 
natureza  e  da  história  que  sou  eu,  não  limita  meu  acesso  ao  mundo,  ao 
contrário  ela  é  o  meu  meio  de  comunicação  com  ele.  Só  posso  deixar  a 
liberdade  escapar  se  procuro  ultrapassar  minha  situação  natural  e  social 
recusando-me  a  em  primeiro  lugar  assumi-la,  em  vez  de,  através  dela, 
encontrar o mundo natural e humano (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 611).

Da intersubjetividade  transcendental  de  Husserl  aos  intermundos  de  Merleau-Ponty, 

encontraremos a pluralidade das consciências “através do encontro e das quais o mundo acede 

à  objetividade  como  sendo  o  mesmo  mundo  do  qual  todas  as  consciências  participam“ 

(DARTIGUES, 2005, p. 58).

Desse modo, indaguemos: o que representa o ato de “arriar um ebó” para Ogum em 

uma rodovia  ou o  ato  de pendurar  fios  de conta  no retrovisor  de um automóvel,  senão  a 

sacralização desses espaços ou objetos e a convicção do mundo como espaço sagrado? 

Penso que há aí um saber social: a atribuição de valores e sentido às coisas no mundo. 

Essa atribuição advém de um código coletivo, embora possa ser operado a partir de um ato 

solitário. Nesse sentido, o sagrado aparece como uma atribuição de valor e sentido às coisas 

no mundo, a partir  de um  ser-no-mundo.  O sagrado se apresenta como uma forma de ver, 

sentir, escutar, vivenciar, experimentar, valorar e significar o mundo. O sagrado é, portanto, algo 
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que provém do ser-no-mundo e não do mundo-sem-ser para o ser. Como poderíamos, assim, 

traçar limites à capacidade do ser-no-mundo “experienciar” o mundo?

Mas aqui, ainda, não estamos tratando da liberdade. E devemos pensar na liberdade em 

uma  via  dupla:  primeiro,  a  liberdade  para  ser  um  ser-religioso-afro-brasileiro -  um  ser 

mundificado por essa experiência;  segundo, devemos pensar em todas as perspectivas das 

liberdades  individuais  endógenas  a  esse  universo  –  um  universo  que  historicamente  tem 

abrigado uma diversa e complexa teia de relações e de formas de existência humana, como a 

“adoção” de sujeitos com diferentes tipos de sexualidade, de pertencimento de raça, de cultura 

e de classe social. Nesse sentido, queremos crer, os terreiros de umbanda e de candomblé 

possuem um diferencial impar: a livre admissão e aceitação dos sujeitos como eles são. Os 

terreiros não tolhem a existência humana: eles a libertam para um conjunto de práticas, de 

atribuição  de  valores  e  de uma ética  muito  própria  e  pouco  compreendida  pela  sociedade 

hegemônica.

Por outro lado, o sentimento de pertencimento a um topos, como propõe Tuan (1980, 

1983), deve ser entendido como a comunhão do grupamento que coexiste em um lugar. Por 

outro lado, se o lugar é um local de fluxos e de encontro de diferentes, como propõe Massey 

(2000, 2004, 2008), temos de admitir os lugares a partir das complexas teias de relações que 

se fazem entre fluxo e permanência. No lugar não existem apenas encontros dos iguais, mas 

também  encontros  dos  desiguais  que  se  concentram  em  algum  momento,  em  um  ponto 

específico do espaço, com algum objetivo ou com uma razão de ser.

Há nos lugares a formação de fronteiras onde a “unidade” identitária se constitui por 

efeito  contrastante ou pela  “consciência  global  do lugar”  –  “construída por  meio da ligação 

desse lugar com outros lugares”. Conforme mostraremos adiante, podem existir  marcas que 

delineiam e definem traços comuns a sujeitos de um lugar. Eis que essas marcas não podem 

ser  vistas  como  uniformizadoras  das  individualidades;  contudo,  elas  perpassam  suas 

individualidades. O encontro das diferenças é, para alguns, o que produz as diferenças; assim, 

o lugar produz as diferenças, pois, nele, os diferentes se encontram. Contudo, ele não deixa de 

ser um elo entre os diferentes membros – e seus diferentes graus de mobilidade – de uma 

sociedade  local  e  também não  deixa  de  ser  um elo  entre  essa  sociedade  e  aqueles  que 

perpassam fortuitamente esse local.

O pertencimento  é  um elo  que amarra  o  sujeito  a  uma corrente,  mas é  também a 

condição  de  sua  transcendência,  pois  essas  correntes  representam  os  mundos  nos  quais 

estamos inseridos e pelos quais formamos nossa visão de mundo. Assim, os elos, ao mesmo 
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tempo em que integram o sujeito ao coletivo, permitem a liberdade do ser; permitem o ir, o vir 

e/ou o permanecer.

Nietzsche (2005, p. 27) afirma que “o que é de grande valor no homem é ele ser uma 

ponte  e  não  um  fim;  o  que  se  pode  amar  no  homem  é  ele  ser  uma  passagem  e  um 

acabamento”.  Esse ser,  que é processo,  une e desune,  ata e desata, nega e afirma a sua 

existência. Para Nietzsche, é preciso ser alguma coisa para podermos, em algum momento, 

dizer “não” e deixar de ser o que éramos. Mas, como é preciso voltar a ser alguma coisa, é 

necessário aprender a ser algo novamente. Esse é um processo contínuo de um ser liberto. 

Imerso em um mundo, mas capaz de manter sua integridade e singularidade para questioná-lo 

e  dizer  ‘não’  quando  for  preciso.  É importante  observar  que esse ser  liberto  encontra  sua 

possibilidade de existência em lugares onde se permita esse duplo jogo de pertencimento e 

libertação. O lugar tirânico de encarceramento ou de controle absoluto das individualidades não 

permite a livre existência do ser.  Uma existência livre em um lugar de libertação,  como tal, 

permite  a  continuidade,  a  complementaridade,  a  integridade  e  a  transformação  do  mundo. 

Indivíduos libertos só podem existir em uma sociedade livre e em um lugar libertador. O lugar 

libertador  deve  primar  pela  diversidade  das  existências,  pelo  compromisso  com  o  topos 

integrante e pela igualdade de condições na sociedade.

Os lugares são pontes entre os que ficam, os que vão e os que vêm; são elos entre o 

ser que é, o ser que deixa de ser e o ser que começa a ser algo novo. O lugar pode ser, assim, 

a eidética processual  da dinâmica geografia do homem; pode representar  a transcendência 

entre o passado, o presente e o futuro, entre o homem, a sociedade e a natureza, entre o ser, o 

deixar de ser e o renascer. A transcendência, queremos crer, também é processual e relacional, 

permite transformações e é fruto das relações sociais  que se estabelecem no momento.  A 

essência transcendente, porque se transforma, permanece; ela não morre, não deixa de existir, 

mas  se  recompõe  em  novas  leituras,  novos  olhares.  Desse  modo,  os  lugares,  ao  se 

transformarem, mantêm essa essência transcendente, caso não sejam destituídos pelo domínio 

de outros grupamentos ou de outras funções econômicas excludentes.

O lugar pode ser o corpo que perpassa diferentes estágios na continuidade da vida do 

homem. Ele pode ser o templo que conecta diferentes dimensões ou pode ser uma porção 

determinada do espaço onde se integram diferentes esferas da vida social. O lugar pode ser 

todo  espaço  onde  se  estabeleçam  rituais.  O  rito  é  transformador,  diria  Turner;  ele  tem  a 

capacidade de conferir essência sagrada a espaços, até então, não-sagrados. Propositalmente, 

preferimos aqui usar o termo não-sagrado ao invés do termo profano. Há uma razão de ser: a 
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divisão e a classificação entre sagrado e profano parece-nos demasiadamente “fixa”, rígida. Se 

adotamos uma abordagem processual, devemos estar prontos para tirar os invólucros fixadores 

e classificadores do espaço.

A partir dos lugares, construímos nossas visões de mundo. Aos lugares, estendemos 

nossas leituras de mundo. Somos por eles significados e damos a eles significações. Eles são 

pontos que nos permitem ir,  vir  e permanecer;  pelo contraste com outros lugares,  eles nos 

tornam iguais internamente; pela unidade local,  eles nos tornam diferentes. O lugar, quando 

não é tirânico, é o peso que propicia a leveza dos homens. O lugar tirânico, por sua vez, é a 

mordaça que iguala o que não é igual, que diferencia o que não é diferente; oprime a existência 

humana; encarcera a liberdade do ser. Se para Raffestin (1993) o espaço é a prisão original e o 

território é a prisão que os homens construíram para si, o lugar pode ser, então, a reclusão 

voluntária das emoções, das idéias e dos encontros humanos. 

O contraste entre o peso e a leveza, anunciados nesta reflexão a partir do pressuposto 

dualismo metafórico entre pertencer e estar livre, tem sido abordado em diferentes situações. A 

concepção do eterno retorno, que traz consigo a idéia de um aprisionamento ad infinitum do ser 

ao mundo,  é também o caminho para que o indivíduo se torne um ser liberto das prisões 

cotidianas do desejo. O mundo é, nesse caso, muito mais amplo que a pronta satisfação de um 

desejo imediato. A maneira de ser um ser livre é abraçar essa dimensão de mundo insuportável 

para a maioria da sociedade global: o peso que amarra o ser a uma continuidade anterior e 

posterior torna muito do que é percebido como leveza na atual sociedade capitalista desprovido 

de sentido.

Milan Kundera, no romance A insustentável leveza do ser, demonstra como que, a partir 

de seu protagonista – Thomaz –, tudo aquilo  que lhe era apreciado como leveza acaba se 

revelando  como  um  peso  insustentável;  por  outro  lado,  tudo  aquilo  que  lhe  parecia  ser 

insuportavelmente pesado, acaba se tornando a condição de sua liberdade: a moradia em uma 

pequena cidade no interior da Boemia ao lado de uma, apenas uma, mulher. Ao final, o autor 

nos pergunta: O sentido da felicidade encontra-se afinal na inovação ou na repetição? No peso 

ou na leveza? Na liberdade ou no pertencimento?

Calvino (1995, p. 19) destaca que “o peso da vida, para Kundera, está em toda forma de 

opressão;  a  intrincada  rede  de  constrições  públicas  e  privadas  acaba  por  aprisionar  cada 

existência em suas malhas cada vez mais cerradas”. Religiões podem, por exemplo, utilizar o 

contraste peso/leveza como caminho de libertação; afinal, é o peso da imagem de um Jesus 

crucificado que liberta os homens: o cordeiro de Deus que livra os pecados do mundo. Desse 
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modo, o corpo de Jesus é sacrificado todos os dias – “o sangue de Jesus Cristo tem poder!”, 

clamam os cristãos evangélicos; “o corpo de Cristo”, dizem os católicos ao ofertar a hóstia; o 

peso do sacrifício é a condição da salvação, da libertação dos homens. Mas o imbricado e 

burocrático jogo de poder existente nas instituições acaba por aprisionar a singularidade e a 

liberdade dos indivíduos e dos lugares. A mundificação cristã passa pelos crivos das instituições 

que falam em nome de Deus e em nome da libertação, mas atam os indivíduos à moral e à 

práxis religiosa. Seriam a moral e a práxis das instituições cristãs substantivos libertadores ou 

aprisionadores?

As pressupostas leveza e mobilidade individualistas,  caras à racionalidade moderna, 

podem, por outro lado, serem insuportavelmente pesadas e levar o sujeito a um aprisionamento 

do ser em si mesmo. O pertencimento pode parecer um fardo, um peso, mas ele pode ser 

também a condição da leveza, da liberdade e da transcendência.

Calvino  (1995,  p.  16)  discute  a  relação  peso/leveza  a  partir  das  figuras  míticas  de 

Medusa e de Perseu:

O único herói capaz de decepar a cabeça da Medusa é Perseu, que voa com 
sandálias  aladas;  Perseu,  que  não  volta  jamais  o  olhar  para  a  cabeça  da 
Górgona,  mas  apenas  para  a  imagem que  vê  refletida  em seu  escudo  de 
bronze. [...] Para decepar a cabeça da Medusa sem se deixar petrificar, Perseu 
se sustenta sobre o que há de mais leve, as nuvens e o vento; e dirige o olhar 
para aquilo que só pode se revelar por uma visão indireta, por uma imagem 
capturada no espelho. [...] A relação entre Perseu e Górgona é complexa: não 
termina  com a  decapitação  do  monstro.  Do  sangue  da  Medusa,  nasce  um 
cavalo alado, Pégaso; o peso da pedra pode reverter em seu contrário; de uma 
patada, Pégaso faz jorrar no Monte Hélicon a fonte que as Musas irão beber. 
Em algumas versões do mito será Perseu que irá cavalgar esse maravilhoso 
Pégaso, caro às Musas, nascido do sangue maldito da Medusa.

O autor aponta, então, uma relação entre o peso e a leveza: como a leveza é a condição 

e a superação do peso. No seguimento da narrativa mítica, o autor chama a atenção para o fato 

de Perseu passar a portar a cabeça da Medusa escondida em um saco, utilizando-a como arma 

em casos extremos, para petrificar seus inimigos. A leveza de Perseu não recusa a realidade do 

mundo de monstros entre os quais estava destinado a viver; Perseu carrega a realidade desse 

mundo consigo e a assume como um fardo pessoal.

Muniz  Sodré  (1999,  p.  229)  discute  e  desconstrói  as  amarras  identitárias  de  uma 

“comunidade” litúrgica nos terreiros de candomblé. Para o autor, na comunidade litúrgica dos 

terreiros nagôs a alegria  ou a alacridade é vivida como afeto subseqüente ao momento de 

poder realizar,  de agir, como culminância do movimento de expansão do axé. O autor afirma 

que é preciso
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[...]  aceitar  que  todos  os  homens  são  diferentes,  mas  tendencialmente 
próximos, implica reconhecê-los socialmente iguais diante da singularidade de 
cada um. [...] Igualdade aqui não pode mais ser a uniformidade, a identidade 
mistificante  das  aparências  ou  das  formas  obtidas  por  comparação,  mas  o 
sentimento de unidade ou de coesão entre os diferentes membros da espécie 
humana.

Dessa forma, a comunidade litúrgica aparece como o elo de aproximação do ser no 

mundo; essa aproximação é fundamentada na coexistência, na transição, e na construção – 

sempre em curso –  do  terreiro-lugar,  do  corpo-lugar  e  dos  espaços-lugares.  Um processo 

contínuo que ata o ser ao mundo; atando-o, liberta-o para sua singularidade; atando-o também 

o torna um ser em movimento, capaz de transitar entre Orum e o Ayê, entre a África e o Brasil, 

capaz de expandir o axé, sentir a presença dos orixás em todos os tempos e espaços de sua 

vida. Existe, por certo, algo transcendente, uma essência no fenômeno religioso que atravessa 

a  história  e  a  geografia,  ainda  que  possamos  contextualizar  as  diferentes  formas  de 

religiosidade em tempos e em espaços específicos. Essa essência reside tanto na necessidade 

da busca interior  do ser humano na religiosidade como na forma religiosa em si.  Afinal  de 

contas, ainda estamos nos referindo a uma mesma cultura mitológica (ainda que continuamente 

transformada) nesses espaços: tudo parece ter mudado, mas algo permanece.

Se o espaço é fruto da complexidade, ele deveria admitir o fixo e o fluxo, o móvel e o 

imóvel,  a  essência  e  o  processo  e  todas  as  categorias  intermediárias  que  possam  ser 

encontradas entre esses “opostos”. Não podemos deixar de abordar os eventos que ocorrem no 

espaço religioso para ampliar nossa perspectiva. Poderíamos suscitar a efervescência coletiva 

de  Durkheim  (2003), onde  as  estruturas  sociais  são  momentaneamente  abolidas,  ou  as 

communitas de  Turner  (1974a),  quando  as  individualidades  se  dissolvem no coletivo,  para 

ilustrar a idéia dos eventos. Há,  dentro dessas perspectivas, momentos onde as diferenças 

individuais parecem desaparecer, momentos onde a coletividade ganha o sujeito,  momentos 

onde o mundo mundifica o ser. E aí tratamos de uma essência. O transe e a dança religiosa 

constituem parte dessa essência.  Compartilhamos com Muniz  Sodré (1999) a concordância 

sobre o diferencial que o transe propicia à percepção dos sujeitos. As experiências coletivas do 

transe  e  da  dança  parecem ser  fundamentantes  da  coexistência  afro-brasileira.  Estermann 

(1998:38)  talvez  chamasse  essas  experiências  de  invariantes humanos  numa alternativa  à 

concepção da essência platônica.

Corrêa  (2005)  nos  lembra  Nietzsche  que  afirma  não  acreditar  em deuses  que  não 

saibam dançar. E Nietzsche (2005, p. 46) não pára por aí: “Eu aprendi a andar; por conseguinte 
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corro. Eu aprendi a voar; portanto não quero que me empurrem para mudar de lugar. Agora sou 

leve, agora vôo; agora vejo por baixo de mim mesmo, agora salta em mim um Deus”.

Religiosidades  afro-brasileiras,  especialmente  o  candomblé,  têm  sido  apontadas 

constantemente como a-éticas ou desprovidas de senso moral,  justamente por admitirem a 

pluralidade do ser, sem distinções entre as diferentes formas de cidadania, as diferentes formas 

de sexualidade ou as diferentes formas de conceber o sagrado e a consagração, por exemplo. 

Estando,  ao  mesmo  tempo,  fixo  ao  pertencimento  comunitário  e  livre  para  viver  sua 

singularidade, o sujeito, aí colocado, pode tornar-se íntegro – nesse pressuposto que admite a 

unidade,  a  diversidade  do  ser  e  a  complexidade  da  humanidade.  Mais  uma  vez,  nos 

aproximamos de Nietzsche.

A liberdade reside no reconhecimento da não-liberdade e não no desconhecimento do 

aprisionamento.  Desconhecer  elos  que o  atam ao mundo,  submergir-se  na fluidez  de uma 

modernidade  líquida12 desterritorializante  são  passos  fundamentantes  de  pesados 

individualismos e de desenraizamentos insuportáveis à integridade da liberdade para muitos.

O cineasta Pedro Almodóvar, no filme “Ata-me” (1990), mostra uma situação em que, 

para viver uma paixão, a protagonista entende que é preciso estar presa, atada. Nada mais 

sublime do que a paixão; mas, então, como poderia tal sentimento carecer de uma prisão? A 

paixão também transita na complementaridade entre o peso e a leveza, entre o aprisionamento 

e  a  liberdade  e  entre  o  sagrado  e  o  profano  –  não  fosse  assim,  não  se  buscariam 

sacramentações  voluntárias  para  tantas  uniões,  frutos  da  paixão.  A  paixão,  o  corpo  e  a 

sexualidade transitam nessa teia de relações de complementaridades.

Para  Merleau-Ponty  (1999:122),  o  corpo  é  um  veículo  do  ser-no-mundo.  Quando 

descemos a escala do mundo para a escala da individualidade nos deparamos com a perda da 

transcendência, pois individualmente somente podemos perceber a movimentação no tempo e 

no  espaço  que  nosso  corpo  percorre;  esse  movimento  também  nos  leva  ao  anonimato  – 

sozinhos  não  formamos  um  mundo.  Mas  eis  que  o  anonimato  de  nosso  corpo  é 

inseparavelmente  liberdade  e  servidão;  a  ambigüidade  do  ser-no-mundo  é  igualmente  a 

ambigüidade do corpo. Para ser-no-mundo é preciso estar-num-corpo. Sob uma determinada 

ótica, o mundo nos aprisiona e nosso corpo nos liberta. Mas sob uma outra perspectiva, o corpo 

nos aprisiona e o mundo nos liberta. Viver é, por nós compreendido, como essa transição entre 

o indivíduo e o mundo, entre o pertencimento e a liberdade.

12 Bauman (2001) institui o conceito de “modernidade líquida” para designar o atual estágio (fluido) da economia 
global calcada na dissolução do território e dos lugares, na fundação dos espaços “fágicos” (não-lugares) como, por 
exemplo, os shopping-centers e demais centros de consumo.
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Identidade e diversidade são também princípios complementares e de difíceis distinções, 

assim como pertencimento e liberdade são (aparentes) contrários que se complementam. A 

liberdade heideggeriana, que ora assumimos como pressuposto filosófico analítico, existe na 

transcendência do pertencimento, da coexistência e nos elos que nos propicia nossa percepção 

de  “mundo”.  Portanto,  admitimos  que  não  há  contraste  entre  identidade,  diversidade  e 

mobilidade, conforme propõe Sodré (1999), mas sim uma complementaridade processual. O 

homem livre há de ser um sujeito invadido pelo mundo. Há um processo de pertencimento-

negação-reintegração que permite ao homem ir, vir e permanecer; há uma mola niilista que nos 

impulsiona a sair quando o mundo se torna insuportável, a voltar quando o mundo se torna 

saudade e a permanecer quando o mundo se apresenta como habitat.

É preciso dizer que o sentimento de pertencimento a um grupo, a uma etnia, a um clã ou 

a uma sociedade é também um sentimento de pertencimento a um lugar, pois a sociedade se 

territorializa e cria lugares de acontecer, de se encontrar e de ser no espaço. Dessa forma, 

reafirmamos o lugar como ponto central da existência humana e dos processos formadores da 

identidade e da diferença.

Woodward (2005, p. 14) chama a atenção que um dos aspectos da identidade é o fato 

de ela ser relacional,  ou seja,  ela existe no encontro com o outro no qual  os grupamentos 

humanos se distinguem. Mas a autora também evidencia que há uma construção histórica da 

identidade, ou seja, há um constructo próprio, singular de cada identidade.  Silva (2005, p. 75) 

chama a  atenção  para  o  fato  de que,  “assim  como a  identidade  depende  da  diferença,  a 

diferença depende da identidade. Identidade e diferença são, pois, inseparáveis”. Hall (2005, p. 

108) adota uma concepção de identidade estratégica e posicional, destacando que elas estão 

em constante processo de mudança e transformação.

No jogo de ir,  vir  e permanecer,  geografamos o nosso ser no mundo; a perspectiva 

geográfica  do  humanismo  é  a  criação  dos  lugares  –  sejam  lugares  de  pertencimento  e 

enraizamento como requer Tuan (1980, 1983), ou lugares fluidos de encontros, como propõe 

Massey (2008). O lugar aprisiona e liberta, é leve e pesado ao mesmo tempo; como propõe 

Calvino (1990), a leveza, ou a liberdade como aqui a queremos entender, “não consiste na fuga, 

mas na vivacidade e na mobilidade da inteligência para escapar à condenação do peso”.  A 

singularidade deve propor “considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios 

de  conhecimento  e  controle”  O  lugar  não  é  uno,  é  múltiplo,  mas  há  em cada  lugar  uma 

singularidade, algo que lhe confere uma identidade processual, dinâmica, fulgaz e, ao mesmo 

tempo, transcendente.  Cada lugar pode, numa perspectiva libertadora, permitir  essas outras 
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óticas,  essas  outras  lógicas,  esses  outros  meios  de  conhecimento  e  controle:  possibilitam, 

então, ao ser, a liberdade e a leveza de ser o que são – coletiva e individualmente.

Conjugar  identidades  essencialistas  aos  lugares  é  pensar  que  eles  possuem  um 

enunciado  próprio,  fixo.  Refletir  em  identidades  não-essencialistas  para  os  lugares  seria 

analisá-los a partir de processos, de relações e de admissão da diferença. O exercício proposto 

nesta pesquisa parte, contudo, de uma abordagem onde o lugar se porta como um fractal em 

que  identidades  podem  se  constituir.  Não  há  como  deixar  de  se  perceber  um  continuum, 

transcendental ou metafísico, das constituições identitárias ou territoriais do fenômeno religioso. 

Afinal, em nossa abordagem específica, há algo que se transmuta desde a África até o Brasil 

contemporâneo.  Mas  esse  continuum é  processual,  ele  se  reterritorializa  e  adquire  novas 

formas, funções e estruturas. O continuum transmutante é a possibilidade espaço-temporal da 

territorialidade  religiosa  afro-brasileira.  E  por  isso  se  torna  importante  a  discussão  dessa 

territorialidade religiosa.
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2.  TERRITÓRIOS E TERRITORIALIDADES RELIGIOSAS

Junto à análise conceitual do lugar, devemos buscar compreender a geograficidade das 

religiosidades  afro-brasileiras  agregando  algumas  considerações  sobre  território  e  sobre 

territorialidade.  Conforme  já  assinalamos  anteriormente,  processos  de  lugarização  são 

comumente acompanhados de processos de territorialização e vice-versa. Haesbaert (2004), no 

livro  O Mito  da  Desterritorialização:  do  Fim  dos  Territórios  à  Multiterritorialidade, discute  o 

conceito  de  ‘território’  sob  as  suas  mais  diferentes  vertentes  e  propõe  o  conceito  de 

‘multiterritorialidade’,  extremamente  interessante  para  se  aplicar  a  um  contexto  tão 

multifacetado como o universo afro-brasileiro nas metrópoles brasileiras na atualidade.

A  construção  dos  espaços  das  sociedades  globais  estabelece  processos,  formas  e 

estruturas  sociais  diversificadas  e  concentradas em um mesmo ponto.  A territorialidade  de 

grupos diversos ocorre em escalas diferenciadas (macro ou micro) sobrepostas, em rede, com 

intercalagens sazonais ou cíclicas, contíguas ou descontíguas (HAESBAERT, 2004; SOUZA, 

1995). Esse contexto multifacetado, diversificado, fragmentado e, ao mesmo tempo, global e 

integrado  produz  o  efeito  de  uma  sociedade  multiterritorializada.  O  espaço  metropolitano 

aparece como uma escala exemplar para essas análises: nele, as diferenças se aproximam e 

demarcam suas propriedades;  nele,  há lugar  para conflitos  e coexistências;  nele,  há ainda 

possibilidades  de  múltiplos  processos  identitários  –  para  diferentes  grupos  sociais  ou  para 

indivíduos com identidades processuais inter- e entrelaçadas. A esquizofrenia social e individual 

encontra lugar no espaço global intercalando momentos de convívio pacífico com outros de 

relações conflituosas, provocando tensões e disputas no território.

Territorialidade é aqui entendida como a apropriação ou empoderamento de um grupo 

sobre determinado espaço, onde se cristalizam relações econômicas, políticas e culturais. A 

sociedade humana se territorializa ao exercer sua existência e seu trabalho sobre o espaço. 

Conforme observamos, em Sack (1986), a territorialidade humana é tida como uma estratégia 

geográfica poderosa para controlar pessoas e coisas por meio de um controle de área ou ainda 

uma estratégia humana para afetar, influenciar e controlar. De acordo com Raffestin (1993, p. 

158), “a territorialidade adquire um valor bem particular, pois reflete a multidimensionalidade do 

‘vivido’  territorial  pelos  membros  de  uma  coletividade,  pelas  sociedades  em  geral”.  A 

territorialidade  tem  tanto  uma  função  de  proteção  e  domínio  como  de  conhecimento  e 

identidade. Segundo Raffestin (1993, p. 161),

[...]  cada  sistema  territorial  segrega  sua  própria  territorialidade,  que  os 
indivíduos  e  sociedades  vivem.  A  territorialidade  se  manifesta  em todas  as 
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escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as relações e seria 
possível dizer que, de certa forma, é a “face vivida” da “face agida” do poder.

Esse processo não deve ser concebido desarticulando-se sociedade e natureza; ambos 

se influenciam mutuamente:  a sociedade se adapta e transforma o meio por intermédio do 

trabalho  e  a  natureza  imprime  suas  características  à  qualidade  do  território  e  às  formas, 

funções e identidades sociais. Haesbaert (2004, p. 97) afirma que:

[...] territorializar-se significa criar mediações espaciais que nos proporcionem 
efetivo “poder” sobre nossa reprodução enquanto grupos sociais (para alguns 
também  enquanto  indivíduos),  poder  este  que  é  sempre  multiescalar  e 
multidimensional,  material  e  imaterial,  de  dominação  e  de  apropriação  ao 
mesmo tempo.

A  muiltiescalaridade  da  territorialidade  pode  chegar  até  a  escala  do  self13 como 

demonstram Lemert e Branaman (1997). Para estes autores, os territórios do  self variam em 

termos de organização, podendo ser fixos, situacionais ou egocêntricos. Os territórios fixos são 

os mais tradicionais  e podem ser  exemplificados como uma casa,  campos jardins,  etc.  Os 

situacionais são aqueles que são solicitados ou pretendidos durante o tempo de uso de uma 

ação; vagas de estacionamento e mesas de restaurantes exemplificam essa situação. Já os 

territórios egocêntricos são aqueles que giram em torno do sujeito reclamante, como bolsas ou 

mochilas.  Tomando  os  territórios  situacionais  e  egocêntricos  como  objeto  de  reflexão,  os 

autores listam oito modalidades de territorialidades pertinentes, quando eles elegem situações 

cotidianas para demarcar essas territorialidades. 

Assim o  espaço pessoal é sentido na relação situacional de encontro com outros em 

lugares semi-privados como salas de espera ou elevadores; a forma de se agrupar, de se reunir 

e de se manter as distâncias necessárias para a manutenção do self dentro de um esquema de 

segurança,  e  que  pode  mudar  de  acordo  com  a  situação,  denota  esse  espaço  do  self 

situacional. Bangalôs ou barracas num parque ou numa praia, móveis ou fixos, podem sugerir 

uma outra territorialidade: a divisão do espaço público em momentos específicos. Conversas 

em grupo “fechados” num espaço aberto podem demonstrar  uma territorialidade que usa a 

postura corporal de cada um como limite aos estranhos; já os adornos ou as marcas existentes 

sobre  um  corpo  aparecerão  como  marcas  da  mais  íntima  territorialidade  egocêntrica,  que 

possui notavelmente insígnias culturais sobre o “estojo14” do corpo; estes se aproximam dos 

13 A palavra “self” apresenta difícil tradução. Aqui entendermos como “si mesmo”; assim entenderemos “territories 
of the self” como territórios de si mesmo.
14 Estojo aparece como mais uma difícil tradução de “sheath”.
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território possessional sobre objetos que acompanham o corpo onde quer que ele vá: bonés, 

chapéus, jaquetas, etc. Finalmente, existem ainda territorialidades que denotam a privacidade 

ou a preservação de informações como o domínio sobre o conteúdo de bolsos, cartas, ou em 

situações em que um sujeito é chamado para uma conversa.

Contudo,  exaltamos  a  necessidade  de  pensar  território  e  territorialidade  em  seus 

aspectos culturais – desafio desta pesquisa. Recorremos ao próprio  Haesbaert (2004, p. 40), 

que  agrupou  os  conceitos  de  território  em  três  vertentes.  Destas,  destacamos  a  vertente 

“cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão simbólica e mais 

subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o produto de apropriação/valorização 

simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido”. Desse modo, induzimos a validade de 

se discutir território e territorialidade sob a perspectiva cultural. Contudo, não podemos deixar 

de pensar que essa vertente de conceituação territorial perderia uma visão integral de território, 

que é defendida por Haesbaert (2004, p. 93).

De  qualquer  forma,  uma  noção  de  território  que  despreze  sua  dimensão 
simbólica, mesmo entre aquelas que enfatizam seu caráter político, está fadada 
a compreender apenas uma parte dos complexos meandros dos laços entre 
espaço e poder.  O poder não pode de maneira  alguma ficar  restrito a uma 
leitura materialista como se pudesse ser localizado e “objetificado”. Num sentido 
também  aqui  relacional,  o  poder  como  relação  e  não  como  coisa  a  qual 
possuímos ou da qual somos expropriados, envolve não apenas as relações 
sociais  concretas,  mas também as  representações  que  elas  veiculam e,  de 
certa forma, também produzem. Assim, não há como separar o poder político 
num sentido mais estrito e o poder simbólico. [...]

Poderíamos dizer que o território, enquanto relação de dominação e apropriação 
sociedade-espaço,  desdobra-se  ao  longo  de  um  continuum que  vai  da 
dominação político-econômica mais “concreta” e “funcional” à apropriação mais 
subjetiva  e/ou  “cultural-simbólica”.  Embora  seja  completamente  equivocado 
separar  essas  esferas,  cada  grupo  social,  classe  ou  instituição  pode 
“territorializar-se” por meio de processos mais funcionais (econômico-político) ou 
mais  simbólicos  (político-cultural)  na  relação  que  desenvolve  com os  “seus” 
espaços, dependendo da dinâmica de poder e das estratégias que estão em 
jogo. Não é preciso dizer que são muitos os potenciais conflitos a se desdobrar 
nesse jogo de territorialidades.

Gostaríamos  de  analisar  os  terreiros  de  candomblé  mediante  algumas  perspectivas 

territoriais.  Primeiramente,  poderíamos pensar a estrutura ‘terreiro’  como um território por si 

mesmo (o “interno” ou “concreto” de Bachelard). Segundamente, poderíamos analisá-lo pela 

sua vastidão/expansão  (o “externo”  de Bachelard).  Exercícios  dessa percepção analítica  se 

encontrarão em toda essa pesquisa. Mas, antes de começarmos a discussão entre a amplitude 

interna e a amplitude externa, explicitaremos alguns itens que nos parecem ser importantes.
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Há, a nosso ver, ao menos quatro questões a serem contempladas por um debate sobre 

religiosidades  afro-brasileiras  e  poder:  (i)  as  relações  entre  uma  cultura  subalterna  e 

desigualdade  social;  (ii)  o  relacionamento  com  outras  religiões,  especialmente,  no  caso 

brasileiro, com as religiões cristãs, percebidas por meio de uma relação desigual entre poder 

hegemônico e poder subalterno; (iii) a estrutura de poder dentro das chamadas religiões afro-

brasileiras,  que  estabelecem  subalternidades  dentro  da  subalternidade;  iv)  o  poder  de 

resistência, de adaptação e de integração que as culturas religiosas afro-brasileiras possuem.

Na primeira questão, há de se considerar todo o jogo de desmerecimento e preconceito 

jogado contra a cultura afro-brasileira. Esse jogo não se reflete apenas em uma esfera cultural 

asséptica,  senão  que  ele  atinge  também  as  esferas  econômicas  e  sociais.  O  lugar  dos 

partícipes dessa cultura na sociedade ainda é da não-aceitação nos circuitos hegemônicos. 

Uma  mãe-de-santo  ou  um  pai-de-santo  pode  ser  uma  figura  exótica  e  pitoresca  em  um 

emprego  subalterno,  mas  dificilmente  tal  excentricidade  será  bem-vinda  para  cargos  de 

comando  ou  de  liderança  no  poder  público  ou  privado.  Uma  das  formas  de  ingresso  na 

sociedade hegemônica tem sido, desde a chegada dos negros africanos ao Brasil, a adoção da 

cultura  européia.  Sob  essa  perspectiva,  falar  do  papel  da  cultura  nas  conformações  dos 

espaços  é  tocar  na  ferida  de  tantos  marxistas  que  enxergam  uma  debilidade  e  uma 

superficialidade nos trabalhos culturais. A esse propósito, Wood (1999, p. 13) afirma:

Mas, a essa altura, deve estar óbvio que o fio principal  que perpassa todos 
esses princípios pós-modernos é a ênfase na natureza fragmentada do mundo 
e do conhecimento humano. As implicações políticas de tudo isso são bem 
claras:  o  self humano é tão fluido e fragmentado e  nossas identidades,  tão 
variáveis, incertas e frágeis que não pode haver base para solidariedade e ação 
coletiva  fundamentadas  em  uma  “identidade”  social  comum,  em  uma 
experiência comum, em interesses comuns.

Nessa crítica aos pós-modernos culturais (ou culturalistas?), Wood (1999) nos obriga a 

nos questionar e firmar alguns pontos sobre esta pesquisa. Não podemos pensar em apagar as 

diferenças culturais,  mas podemos  encontrar  o  fundo  comum a todas  elas.  Só  assim  esta 

pesquisa traz algum sentido – a aproximação com a sociedade e com outras formas de pensar 

o  fato  religioso.  Ao  estudar  o  sagrado das  religiões  afro-brasileiras,  podemos integrá-lo  ao 

sagrado de outras religiões. Em sua essência última, o sagrado de todas as religiões é o próprio 

mundo em que vivemos. Ao integrarmos essas visões religiosas, abriríamos uma outra ponte de 

diálogo com os poderes hegemônicos.

A  abordagem  dessa  primeira  questão  nos  remete  diretamente  à  segunda  questão 

evidenciada: o relacionamento com outras religiões, especialmente, no caso brasileiro, com as 
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religiões cristãs, percebidas por meio de uma relação desigual entre poder hegemônico e poder 

subalterno. Nesse sentido, propomos que as relações são tensas. Há uma guerra declarada 

contra  as  religiões  afro-brasileiras.  Há  uma  clara  e  violenta  estratégia  religiosa  em  curso, 

levantada por correntes cristãs evangélicas que enxergam o profano, ou pior,  o demoníaco, 

naquilo que não reflete a sua concepção sagrada. É sempre bom lembrar que o fato religioso e 

o fato capitalista não se excluem. Novas ovelhas são também novos reprodutores econômicos. 

Nos espaços urbanos cristalizam-se multiterritorialidades cada vez mais complexas. Em 

uma nova morfologia do espaço urbano, uma das disputas se trava, por exemplo, a partir de 

atividades econômicas ilegais existentes (tráfico de drogas) que findam por exercer um poder 

político (calcado na dominação armada) e imprimem (ou impõem) uma determinada conjectura 

simbólico-religiosa e concreta, ao mesmo tempo, ao fundar estabelecimentos religiosos nesses 

territórios, entrando em conflito com conjecturas preexistentes. Segundo artigos publicados em 

jornais e periódicos nacionais,  ocorre um processo de expulsão dos terreiros de umbanda e 

candomblé  das  favelas  pelos  traficantes  convertidos  em  religiões  cristãs  evangélicas  que 

rivalizam com o universo religioso afro-brasileiro. Ao que tudo indica, muitas dessas conexões 

têm ocorrido dentro de presídios com a intermediação de associações religiosas. No Anexo B, a 

Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) é um demonstrativo da ação 

dessas associações, embora, aparentemente, seja uma instituição sem ligações perversas com 

traficantes15.

A violência e seu poder simbólico têm também afastado os terreiros das favelas. Como 

as relações de filiação a um terreiro extrapolam seu domínio territorial circundante, boa parte 

dos freqüentadores de um terreiro não reside em seu entorno. Além do mais, a captação de 

clientes da casa pede que o posicionamento do terreiro busque localizações seguras e de fácil 

acesso.  Numa  recente  pesquisa  na  Favela  da  Maré  (Rio  de  Janeiro)  elaborada  pela  Pós-

Graduação da UFF, constatou-se que na primeira década do século XXI viu-se “desaparecer “ 

dez dos doze terreiros de candomblé ou de umbanda anteriormente existentes.

A  terceira  questão  trata  da  estrutura  de  poder  dentro  das  chamadas  religiões  afro-

brasileiras, que estabelece subalternidades dentro da subalternidade. Nesse sentido, tendo em 

vista a construção da tradição da etnia nagô sobre a sociedade “afro-brasileira”, processo que 

contou com a colaboração de muitos intelectuais e artistas, percebemos que o candomblé – 

forma religiosa de maior poder no universo afro-brasileiro – e seus terreiros se afirmam como 

marco ou ponto focal religioso de toda essa sociedade.

15  Ver Anexos A, B, C, D, E.
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Territorialidades afro-brasileiras diversas (bantos, umbandistas) deveriam se espelhar, 

então, em espaços privilegiados: os terreiros de candomblé nagôs. Uma supremacia territorial 

religiosa  dos  nagôs  se  firmou  a  partir  da  inserção  nacional  e  global  de  seus terreiros.  Da 

territorialização condensadora (SODRÉ, 2002) aos geossímbolos (CORREA, 2004), os terreiros 

nagôs,  territórios  de  resistência,  tornam-se  os  espaços  privilegiados  e  dominantes  dessas 

culturas subalternas.

Cultura e religião são processos que se transformam mediante estímulos internos ou 

externos; existe, portanto, uma constante reorganização dos universos culturais e religiosos. No 

jogo de poder e tradição, alguns espaços religiosos afro-brasileiros tornam-se mais poderosos e 

mais tradicionais que outros. Esse é um dos processos que observamos a partir de nossos 

estudos.  Resta-nos  pensar  sobre  a  postura  política  no  encaminhamento  desta  pesquisa. 

Reafirmaremos, com esta pesquisa, o poder, a tradição e a territorialidade nagô sobre a cultura 

religiosa afro-brasileira?

Sabemos  que  em  outros  “circuitos”  afro-brasileiros  a  religiosidade  também  se  faz 

presente.  Sem a pressão  das  divagações  sobre  “pureza”  ritual  africana  ou  a  “tradição”  do 

candomblé brasileiro, essas religiosidades se mesclam a outros princípios sagrados (católicos, 

kardecistas ou indígenas) nos subúrbios, quilombos e demais espaços subalternos do país.

O processo de construção das tradições das nações de candomblé é concomitante ao 

processo  de  afirmação  de  seus  poderes  simbólicos  e  concretos.  Simbolicamente,  porque 

tomam  parte  do  imaginário  das  sociedades  envolvidas;  concretamente,  porque  findam  por 

garantir um maior número de adeptos, clientes e terreiros construídos. A nação de Ketú, por 

exemplo, encarna o espírito da tradição nagô-soteropolitana. O próprio nome ‘Ketú’ é conhecido 

por grande parte da população brasileira leiga em assuntos religiosos afro-brasileiros. Assim, 

esse poder  simbólico  concretiza  uma maior  concorrência  desse terreiro e dessa nação em 

relação a outros – se ‘Ketú’ é um nome reconhecido pela sociedade brasileira, ‘Efon’ ou ‘Jeje’ 

podem não compartilhar a mesma popularidade, sem que isso signifique empobrecimento de 

seus  modelos  míticos  ou  mágico-religiosos  (CAPONE,  2004).  Entretanto,  afirmamos  que  o 

poder simbólico de cada nação e de cada terreiro é vivenciado em seus cotidianos, tanto do 

ponto  de  vista  da  identidade,  como  da  filiação  e  familiaridade,  como  estruturas  de  poder 

intrínsecas e relacionais.

Muito embora não seja parte do universo compreendido nessa pesquisa, não podemos 

deixar de mencionar o crescimento do culto de ifá no Brasil, que tenta se impor como o modelo 

de poder superior ao condomblé. Ifá é o jogo de adivinhação, proveniente da África, praticado 
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pelos babalaô, que são consagrados a Orumilá, o grande adivinho. O jogo do ifá é mencionado 

como o oráculo original das religiosidades existentes na costa do Golfo da Guiné. Os babalaôs 

são homens (exclusivamente) e não há correspondente hierárquico para as mulheres no culto 

do ifá. No Brasil, a iniciação no ifá não existia há bem pouco tempo. Os poucos babalaôs que 

existiam no Brasil iam até a Nigéria para se iniciarem, como foi o caso de Martiniano do Bonfim, 

João Alabá, entre outros. No decorrer do século XX estreitaram-se os laços entre o culto do ifá 

nigeriano e candomblé e os primeiros babalaôs começaram a ser iniciados em solo brasileiro 

mantendo relações de reciprocidades e de pouco conflitos evidentes.

Nos últimos anos, contudo, afro-cubanos começaram a chegar ao Brasil, entrando em 

conflito com os babalaôs nigerianos e com o candomblé.  Ao mesmo tempo em que tentam 

cooptar  membros  do  candomblé  para  o  seu  culto  e  adotam  algumas  de  suas  formas,  os 

cubanos rogam por destituir,  com diversos argumentos,  a organização ritual  do candomblé. 

Machistas e homofóbicos (em sua organização e hierarquia ritual) eles instituem modalidades 

de culto que excluem a participação ativa de mulheres e homossexuais.  Para oferecer uma 

possibilidade de culto alternativa ao candomblé, especialmente para as mulheres, eles abrem 

espaço para a expansão da santeria cubana sob suas tutelas. Essa nova modalidade religiosa 

traz em si elementos que ajudam a “rachar” ainda mais a fragilidade do “afro-brasileirismo”. 

Mas, ao que parece, é uma movimentação irreversível à qual as religiosidades afro-brasileiras 

terão que aprender a conviver com elas.

Por outro lado, a umbanda tampouco é desprovida de disputas pela tradição. Alguns se 

nomeiam  mais  tradicionais  por  se  manterem fiéis  aos  cultos  dos  caboclos  e  dos  exus  de 

umbanda. Outros reivindicam a tradição justamente por terem se “reafricanizado” e buscado o 

candomblé e o culto aos orixás. Outros ainda se sustentam sob as perspectivas kardecistas de 

elevação espiritual e afastamento ao “primitivismo” das religiosidades africanizadas. Ou seja, há 

no continuum um grande leque de disputas simbólicas que estão devidamente territorializadas 

no espaço metropolitano.

Como  podemos  vislumbrar,  as  situações  que  envolvem  a  territorialidade  das 

relgiosidades afro-brasileiras são variadas. Em alguns capítulos que se seguem, poderemos 

perceber  essa  multiescalaridade  de  situações,  onde  desde  o  corpo  se  portará  como  um 

território  religioso  até  a  divisão,  ou  integração,  do  espaço  público  como  demonstram  a 

exposição de Lemert e Branaman, anteriormente exposta. O uso das praias nos mostram parte 

dessas considerações.
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Entendemos  que  nem  só  de  geossímbolos  globais  e  de  terreiros  de  candomblé 

sobrevive  a  religiosidade  afro-brasileira.  Há  outras  forças  religiosas  nesse  universo  de 

subalternidades  hierarquizadas.  Seria,  pois,  cabível  pensar  em  territorialidades  como 

estratégias territoriais, conforme propõe Sack (1986), para esses universos? Caso seja propício 

esse estudo, caberia pensar a territorialidade religiosa afro-brasileira apenas a partir de seus 

ícones?  Por  onde  andam  os  estudos  sobre  a  territorialidade  e  o  território  daqueles  que 

chamaremos de “desprovidos de tradição e poder”?

Desse modo, as relações de poder religioso podem ser analisadas sob uma perspectiva 

interna do terreiro e sob uma perspectiva relacional que o terreiro exerce com outras nações ou 

terreiros, com outras formas do continuun ou com outras formas evidentes de poder, inclusive 

com o poder de outras religiões/religiosidades. No que tange às relações de poder endógeno, 

devemos entender  que a  estrutura  interna de um terreiro  não se encerra  em seus muros. 

Existem verticalidades no terreiro: primeiramente, com a nação de origem; em segundo lugar, 

com a ‘filiação’ de cada terreiro.  Investigar a estrutura interna de um terreiro sem levar em 

consideração essas verticalidades seria deixar de perceber estruturas de poder que perpassam 

cada terreiro e cada nação.

Para  começarmos  a  terminar  nossas  considerações  sobre  as  relações  entre 

religiosidades afro-brasileiras e poder, devemos nos reportar ao quarto item anunciado: o poder 

de  resistência,  de  adaptação  e  de  integração  que  as  culturas  religiosas  afro-brasileiras 

possuem.  Esse  item  se  constitui,  provavelmente,  mais  próximo  à  análise  proposta  nesta 

pesquisa,  pois  onde  muitos  enxergam  “rachas”,  “disputas”  e  brigas  pelo  poder,  logro  por 

vislumbrar  no  continuun afro-brasileiro,  um  enorme  poder  de  resistência,  adaptação  e 

integração. Pode talvez, parecer estranho para uma sociedade cristã, especialmente para uma 

sociedade religiosa católica regida pelo Vaticano, que esse emaranhado de situações constitua 

alguma unidade. Mas valem aqui alguns princípios: i) nos separamos em nossas diferenças, 

mas nos unimos nas nossas diferenças com os outros; ii) mesmo admitindo nossas diferenças 

e brigando por elas, sabemos que compartilhamos algo; iii) nos admitimos uns aos outros de 

uma maneira muito particular a esse universo: com nossos loroguns e nossas chochadas.

O primeiro princípio é óbvio: entre nós mesmos podemos até brigar, mas se há uma 

ameaça que vem de fora desse universo, tomamos as dores uns dos outros e lutamos juntos 

contra  os  outros.  No  capítulo  3  da  parte  II  exemplificaremos  essa  situação  a  partir  da 
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observação da “Caminhada pela Liberdade Religiosa: Eu Tenho Fé!” ocorrida em setembro de 

2008.

O segundo princípio que nos fala que mesmo admitindo nossas diferenças e brigando 

por elas,  sabemos que compartilhamos algo é clarividente e só se realiza  na vivência:  um 

iniciado em qualquer modalidade religiosa afro-brasileira pode estar pela primeira vez em uma 

outra modalidade, mas ele reconhecerá e rapidamente se familiarizará com a constituição ritual 

e começará a fazer as comparações e inter-relações entre um modelo e outro. Mesmo não 

sendo freqüentador daquela modalidade específica, ele será respeitado. Particularmente, por 

exemplo, me recordo, ao ter freqüentado algum terreiro de umbanda, de ter sido convidado a 

me assentar em um lugar especial da casa, devido ao fato de minha iniciação no candomblé. 

As diferenças forçosamente falam de um “compartilhar” de coisas que estão próximas.

Finalmente, ao nos referirmos ao último item, que fala dos loroguns, dos fuxicos e das 

chochadas  (que  são fofocas  do  povo-de-santo  entre  eles  mesmos),  é  inevitável  pensar  no 

caráter  confirmatório  e  includente  que os loroguns e as chochadas exercem.  Por  exemplo: 

nunca se reprimiria uma mulher não iniciada de se vestir inadequadamente para uma festa de 

candomblé.  Mas bastar-se-ia que uma iniciada chegasse a uma casa trajando-se de forma 

inadequada para fosse alvo certo de comentários indecorosos. Da mesma forma, ir a uma festa 

de candomblé em um terreiro alheio e sair de lá “chochando” a festa, é uma forma óbvia de 

reconhecimento e de discussão sobre os fundamentos de santo.  Dessas conversas,  quase 

sempre muito bem humoradas, sempre pode se aprender muito,  pois cada um quer,  nesse 

momento, mostrar o quanto conhece dos fundamentos religiosos. Os loroguns, os fuxicos e as 

chochadas são importantes elementos retro-alimentadores do continuun afro-brasileiro, além de 

expressarem um momento pedagógico e interativo único: não estando em nossas casas temos 

a liberdade de nos expressar livremente, sem as amarras hierárquicas.

 Augras (2006:157) fala da organização dinâmica do mundo no candomblé e evidencia a 

importância de “armadilhas” que irmãos-de-santo em um terreiro podem preparar para que seus 

outros irmãos caiam no erro de infringir os preceitos litúrgicos – as chamadas quizilas. A autora 

adverte que “quizila é coisa muito séria” mas, contudo, ressalta a importância pedagógica da 

transgressão  no  candomblé,  pois  um  de  seus  aspectos  importantes  é  o  de  permitir  o 

esclarecimento das normas. 

Pela  mesma  lógica  que  a  autora  defende  seu  argumento,  gostaríamos  de  buscar 

compreender o papel das fofocas de santo: quando um grupo de uma família-de-santo vai ao 
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candomblé em uma outra casa, é muito comum saírem de lá desdenhando-se da festa e dos 

rituais  assistidos.  Não obstante,  muitas  vezes se observa que alguns dos  itens  festivos  ou 

rituais  que  foram “chochados”  nesse  dia,  passem a ser  incorporados  no  seus  terreiros  de 

origem.  Grande  parte  da  dinâmica  do  continuun se  dá  nesses  conflituosos  e  divertidos 

encontros.

Muniz Sodré (2002, p. 14), aprofundando a questão da territorialidade nos estudos afro-

brasileiros, afirma:

A territorialização é, de fato, dotada de força ativa. Se isto foi historicamente 
recalcado, deve-se ao fato de que a modelização universalista, a metafísica da 
representação, opõe-se a uma expressão topológica, territorializante do mundo, 
ou  seja,  uma  relação  entre  seres  e  objetos  onde  se  pense  a  partir  das 
especificidades do território.

Extrai-se, dessas argumentações, a validade de se pensar universos religiosos a partir 

de abordagens geográficas. O terreiro constitui-se, para Muniz Sodré (2002), como exemplo 

notável de suporte territorial para a continuidade da cultura do antigo escravo. Para além das 

considerações sobre as relações de poder do terreiro como propriedade – privada ou coletiva – 

ou como instância de poder religioso existente na relação de uma família-de-santo, nós nos 

propomos a entender o terreiro como lugar ou território de poder simbólico. 

Algumas questões nos afligem, como a constatação, cada vez maior, de um candomblé 

indoors e a perda da geografia dos orixás africanos que originalmente estão relacionados a rios, 

montanhas e outras marcas geográficas, e a conseqüente redução do espaço sagrado ao 

terreiro que surge como possibilidade de concentração de todos os elementos sagrados: 

conseqüentemente, o “resto” do mundo torna-se-ia profano. As adaptações e ressignificações 

da força dos orixás à modernidade não têm evitado a redução das práticas religiosas e espaços 

específicos. Se o espaço metropolitano em toda sua totalidade e com toda sua complexidade é 

portador do poder sagrado, a manipulação desse espaço se dá cada vez mais em territórios e 

lugares constritos. Mas, por (inúmeras) vezes, essa regra é quebrada. 

Oxalá  é  o  orixá  da  criação  do  mundo  e  o  ancião  que  rege  o  conhecimento  e  a 

tranqüilidade; ele possui uma porção masculina (Obatalá) e uma porção feminina (Odudua) que 

são representadas pela união das partes que compõem a cabaça: o orum e o aiê. Nas rodas de 

candomblé, as cantigas para Oxalá são sempre tocadas no final – é a última referência que se 

faz. Sendo assim, Oxalá representa o início e o fim; o princípio da criação, o desfecho da vida e 

os mais altos graus de purificação espiritual. Há um itan que conta que foi Odudua (a porção 
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feminina de Oxalá) quem criou Iku, a morte dos seres humanos. Por ser considerado o pai dos 

outros orixás, ele foi sincretizado à imagem de Jesus Cristo e ao Nosso Senhor do Bonfim. 

Prandi (1991, p. 131) assim descreve esse orixá:

É o orixá da criação e faz parte dos orixás denominados funfun, isto é, brancos, 
ou que se vestem de branco. Oxalá é o deus criador do homem e da cultura 
material.  No  Brasil,  tem  o  status  de  pai  dos  orixás  e  senhor  supremo.  É 
sincretizado com Jesus Cristo e mesmo com o deus judaico-cristão. Seu dia é 
sexta-feira, quando se costuma usar roupa branca para homenageá-lo.

A celebração conhecida como “Águas de Oxalá”, em sua homenagem, é composta de 

diversas etapas. Em um dos mais importantes momentos rituais, reviva-se o itan que remete a 

uma particular história que acometeu Oxalufã (qualidade ou nome de Oxalá em sua forma mais 

anciã) em visita ao reino de Oió que pertencia a Xangô, seu filho. Ao entrar na cidade, Oxalufã 

fora confundido com o ladrão do cavalo branco de Xangô e foi levado à prisão por sete anos. 

Na prisão, Oxalá fez valer seus poderes e Oió sofreu uma terrível seca durante todo o período 

em que ele estava preso. As nuvens do céu não descarregavam a água, o sêmem branco que 

fecunda a terra. As mulheres se tornaram estéreis e a miséria se espalhou por toda a parte. 

Desesperado,  Xangô  consultou  um adivinho da corte e soube que um ancião sofrera uma 

injustiça, estando preso na prisão de sua cidade. Xangô correu para a prisão e lá encontrou 

Oxalufã sujo e maltratado. Imediatamente, Xangô ordenou que trouxessem as mais límpidas 

águas do reino para limpar Oxalufã e que o vestissem com os mais alvos panos brancos que 

houvesse. Xangô vestiu-se também de branco e carregou Oxalufã em suas costas. Esse Xangô 

“branco” tornou-se conhecido como Airá. Sobre Oxalá, colocou-se um grande pano branco, o 

alá, para protegê-lo contra o calor e a luz do Sol (PRANDI, 2003, p. 519). Então, as desgraças 

que se abateram sobre o reino de Oió se dissiparam.
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Figura 3 – Assentamento de Oxalá ao lado da imagem de Jesus Cristo no Ilê Axé Ogun-já.

Augras (1983, p. 177), sobre esse itan, alude que “esse mito mostra que Oxalá é antes 

de mais nada uma divindade agrária, que assegura a volta das chuvas e fecunda os campos”. 

Durante  as  “Águas  de  Oxalá”,  essa  passagem  é  dramatizada  quando  o  assentamento  de 

Oxalá16 do terreiro, que está colocado em uma cabana que representa a prisão em que Oxalá 

esteve aprisionado, é lavado por todos os presentes, após encherem suas quartinhas com água 

do poço do terreiro e levá-las até a cabana. Em outros momentos que precedem à festa de 

Oxalá, sacrificam-se animais e preparam-se as comidas que lhe são ofertadas e ainda ocorre 

uma procissão nas ruas no entorno do terreiro (Figura 4). 

Essa procissão é carregada de um sentido simbólico impreciso - a maioria a percebe 

como uma mera reprodução adaptada da procissão que precede a lavagem da Igreja do Nosso 

Senhor do Bomfin em Salvador, Bahia. Contudo, ela possui uma forte significação territorial, 

pois é uma das poucas manifestações rituais coletivas, explícitas e visíveis de muitos terreiros 

de  candomblé  em  seus  entornos.  Muito  embora  haja  inúmeros  rituais  nos  entornos  dos 

terreiros, normalmente eles são efetuados sem que se chame a atenção do demais. Devido a 

essa visibilidade dessa procissão, acompanhamos no ano de 2007, um conflito aberto com uma 

16  Assentamentos são representações não antropomórficas dos orixás; neles estão contidos elementos 
que imantam a presença dos orixás.
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igreja evangélica que não se intimidou em xingar abertamente os participantes do Egbé Omo 

Omi na procissão de Oxalá de “filhos do diabo”. Soubemos de alguns casos em que os terreiros 

de candomblé decidiram não mais fazer a procissão devido a problemas semelhantes ocorridos 

em seus entornos.

Figura 4 – Procissão de Oxalá do Ilê Axé Ogun-já.
Fonte: Dados da pesquisa.

A culminância dos ritos ocorre na festa do candomblé, após a procissão, quando novas 

dramatizações são realizadas com a presença de Oxalá  e suas esposas,  Nanã e Iemanjá. 

Normalmente, no dia da festa, todo o terreiro é coberto com um grande alá para proteger a 

passagem de Oxalá, assim como são oferecidas comidas preferidas do orixá, como o acaçá e o 

aluá, bebida fermentada feita a base de milho e gengibre (Figura 5). 
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Figura 5 – Águas de Oxalá no Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na figura 4, observa-se um assentamento de Oxalá coberto pelo alá que sai em uma 

procissão pelas ruas do bairro de Anchieta (Rio de Janeiro) na festa do Ilê Axé Ogun-já. Oxalá 

muitas vezes se apresenta sentado e sua dança é muito calma, como os passos de um ancião. 

Na figura 5, Oxalá está sentado dentro do barracão do Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê ao lado de 

Iemanjá, uma de suas esposas, segurando o seu opaxorô.

A  procissão  assinala,  assim,  uma das  inúmeras  situações  que  demonstram que  as 

religiosidades afro-brasileiras não se circunscrevem aos territórios constritos de seus terreiros. 

Devemos compreender esses terreiros como lugares de uma grande dinâmica interna, mas 

também com uma grande movimentação de expansão pelo território de entorno; os terreiros-

lugares  adquirem  uma  outra  configuração  espacial  a  partir  de  uma  dinâmica  territorial. 

Expansão e contração são dinâmicas próprias dessas formas religiosas. Longe de conceber o 

terreiro como plano único do sagrado, devemos buscar outras compreensões para o sagrado 

afro-brasileiro.  No  próximo  capítulo  nos  ocuparemos  dessa  reflexão.  E  continuaremos,  nos 

capítulos que prosseguem, a falar desses movimentos que imprimem uma dinâmica geográfica 

particular  às  religiosidades  afro-brasileiras,  num  processo  que  denominarei  de 

transterritorialização das religiosidades afro-brasileiras na metrópole fluminense.

Mas para se falar sobre território, é preciso pensar sobre os processos de contigüidade 

espacial e de trocas e de negociações que a geograficidade afro-brasileira estabelece com o 

meio.  Seja  em seus  territórios  constritos  (terreiros)  ou  em seus territórios  expandidos  pela 
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metrópole  há  uma  dinâmica  de  influências  entre  espaço  metropolitano  e  lugares-territórios 

religiosos afro-brasileiros.

A começar pelo fato de que religiosidades como o candomblé ou a umbanda trabalham 

com  elementos  da  natureza  na  natureza,  ou  seja,  as  ações  rituais  existentes  possuem 

definições claras sobre a qualidade dos espaços onde devam ocorrer e, como vimos no caso 

das festas de Iemanjá, esses espaços estão localizados pela metrópole. Notavelmente, e cada 

vez mais, há uma disputa por espaços na metrópole que ocorre entre diferentes sujeitos: do 

mercado imobiliário aos diferentes tipos de ambientalistas; dos freqüentadores ou visitantes de 

áreas verdes aos religiosos afro-brasileiros que fazem seus rituais em matas, cachoeiras ou 

praias; e entre tantos outros sujeitos conflitantes possíveis.

Mais do que isso, a dinâmica espacial metropolitana também estabelece uma mudança 

da  qualidade  ambiental  de  seu  meio.  Seja  por  descaracterizações  paisagísticas,  por 

contaminação dos mananciais de água, por destruição e urbanização das áreas verdes, ou pela 

constante pressão do meio social  sobre as práticas religiosas afro-brasileiras,  há processos 

claros de desterritorialização dos terreiros e dos demais lugares rituais. Ainda que haja também 

uma adaptação continuada dentro desse universo para que ele continue a existir sem perder 

sua “essência”. A abundancia de mananciais de água (doce e salgada) e de áreas verdes, as 

praias, os morros, as baixadas, as cachoeiras e demais aspectos geomorfológicos da metrópole 

fluminense  a  tornam,  contudo,  um  espaço  privilegiado  para  a  territorialização  dessas 

religiosidades.

Mas  é  preciso  de  pronto  frisar  algumas  marcas  dessas  desterritorializações 

mencionadas e que irão provocar mudanças não somente na localização dos terreiros e demais 

lugares rituais, mas também na forma arquitetônica dos terreiros, na forma organizacional dos 

rituais em áreas “públicas” e, por fim, na própria dinâmica ritual encontrada.

Sumariamente,  apresentamos aqui algumas dessas mudanças.  Primeiramente,  se os 

primeiros terreiros apareceram no Rio de Janeiro nas áreas centrais, ao poucos eles foram se 

mudando para a zona norte da cidade e hoje a maioria se situa nos municípios da baixada 

fluminense. 

Primeiramente, o que entra em jogo é uma pressão imobiliária que afastou a população 

pobre e negra do centro. Mas há ainda outros fatores. Por exemplo, com a imigração de muitos 

baianos e a metropolização do Rio de Janeiro ocorrida no século XX, conjugada à necessidade 

dos terreiros de espaço amplo (explicitaremos melhor essa idéia no capítulo dois da segunda 

parte) pais e mães-de-santo que aqui chegavam, adquiriam lotes nos municípios da baixada. 
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Além  de  mais  baratos,  esses  lotes  se  localizavam  em  regiões  que  tinham  áreas  verdes 

disponíveis,  mananciais  de  água,  enfim  recursos  naturais  abundantes  para  os  rituais  na 

metrópole tropical em formação. Hoje conseguimos encontrar muitos terreiros sendo abertos 

nas  vizinhanças  da serra  fluminense  (município  de Magé e  distrito  de Xerém –  Duque  de 

Caxias), onde ainda se encontram, em abundância, esses recursos naturais; junto a isso, soma-

se uma maior liberdade de culto por estarem se afastando do contato mais próximo às bens 

estabelecidas  igrejas  evangélicas  das  áreas  urbanizadas  da  metrópole  e  de  seus  ações 

violentas.

Em muitos desses casos, os pais ou mães-de-santo possuem em áreas mais centrais 

sua moradias ou mesmo outro terreiro, onde atendem aos clientes e também aos filhos-de-

santo  no  cotidiano.  O  pai-de-santo  Alvinho  de  Omolu,  por  exemplo,  tinha  seu  terreiro  em 

Engenheiro Pedreira, que se situa a mais de setenta quilômetros do centro da cidade do Rio de 

Janeiro. Porém ele residia em um apartamento no bairro de Bonsucesso no qual havia um 

quarto exclusivo para funções de candomblé. Além do jogo de búzios, pequenos ebós ou rituais 

podiam ali ser preparados e executados. 

O  mosaico  de  situações  que  envolvem  essas  religiosidades  em  uma  metrópole  é 

grandioso. Silva (2008:96),  ao falar dos usos religiosos do candomblé na metrópole de São 

Paulo, fala dessa transmutação do candomblé, uma religião de aldeia (palavras do autor) na 

sua origem, que “migra para a cidade e faz desse espaço social o seu também, chamando os 

deuses para habitar suas esquinas, árvores e lagos.” O autor destaca, contudo, que os terreiros 

territorializados  na  metrópole  paulistana  “não  guardam  mais  aquele  fisionomia  dos  seus 

similares mais antigos do começo do século descritos na etnografia, incrustados em casebres 

disformes, aos quais se chegava após longos percursos por estradas de terra mal iluminadas, 

ou em ermos lugares fora dos limites da cidade.” Esses terreiros podem estar no centro da 

cidade  como em sobrados  do  bairro  do Bexiga  ou  “em minúsculas  casas  e  apartamentos 

populares  nos  conjuntos  habitacionais,  em  grandes  edifícios,  ou  ainda  em  instalações 

improvisadas em favelas, cortiços, garagens ou puxados, construídos em fundos de quintal.”

Assim,  a  forma  dos  terreiros  de  candomblé  é  também  repensada,  reorganizada  e 

negociações são sempre feitas para que a concentração de axé não se disperse. No Rio de 

Janeiro, esse mosaico não é diferente. Não obstante, dentre as mais famosas mães-de-santo 

do Rio de Janeiro – a julgar pelos cartazes espalhados pelos postes e muros da zona sul da 

cidade, mãe Valéria de Oxossi,  recebe seus clientes em um apartamento em Ipanema. Em 

nossas andanças, estivemos em um terreiro instalado em um apartamento no bairro do Catete 
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e em alguns outros apartamentos onde seus moradores possuíam todos os aparatos para suas 

ritualizações:  assentamentos diversos,  ferramentas,  roupas, ervas plantadas em vasos,  etc.. 

Mesmo  os  terreiros  que  são  construídos  nos  lotes  urbanos  para  abrigarem  os  rituais  de 

umbanda e de candomblé podem sofrer uma série de transformações e negociações. Parte de 

nossas investigações sobre essa temática estarão expostas no segundo capítulo da parte dois.

Por  outro lado,  situações como as  que já  demonstramos,  as festas de Iemanjá  nas 

praias e a procissão de Oxalá pelas ruas no entorno dos terreiros, nos mostram um poder de 

movimentação,  de  sacralização  e  de territorialização,  ainda  que efêmera nesses casos,  do 

candomblé e da umbanda nos espaços públicos da cidade. Mediante os diferentes tipos de 

conflitos existentes, estratégias de coordenação coletiva de rituais e de espaços “naturais” têm 

sido colocadas em prática por essas sociedades religiosas. A festa de Iemanjá organizada pelo 

Mercadão  de  Madureira  é  um  ótimo  exemplo  dessa  ritualização  coletiva  que  passa  pela 

organização ritual a administrativa em um espaço público, envolvendo logísticas de trânsito, de 

segurança e de limpeza urbana que passam pelo envolvimento com o poder público municipal. 

Outras situações dessas novas formas organizacionais e coletivas estão descritas no terceiro 

capítulo da parte dois.

Silva  (2008:102)  ao  falar  do  culto  dos  orixás  pela  metrópole  paulistana  aponta  que 

muitos dos rituais do candomblé “devem ser realizados fora dos muros dos terreiros, em pontos 

em que se acredita estar a fonte de energia mítica dos deuses e que, por isso, são tidos como 

altares  ou cenários  propícios  ao seu encontro,  isto  é,  ao  contato  direto  do homem com o 

sobrenatural.”  Dessa  forma,  ele  estabelece  três  classes  de  deuses  no  espaço  urbano:  os 

deuses da água, os deuses das folhas e os deuses das encruzilhadas e dos cemitérios. 

Se algumas dessas territorializações são efetivadas sem maiores problemas, algumas 

outras tentativas são, contudo, dificultadas ou frustradas. Ele cita, como um de seus exemplos, 

o caso de uma mãe-de-santo paulistana ao tentar resgatar um antigo ritual de enterrar o umbigo 

dos recém-nascidos de suas filhas-de-santo aos pés de uma árvore, criando assim o “duplo 

espiritual”  da  criança.  Ocorreram  diversos  impedimentos  por  parte  da  equipe  médica  e 

administrativa  do  hospital  para  entregar  a  ela  os  referidos  umbigos.  Contraditoriamente  e 

tradicionalmente, contudo, hospitais abrem suas portas para cultos ou rezas de outras religiões 

como  o  caso  da  extrema-unção  dos  católicos  ou  as  leituras  de  bíblias  pelos  pastores 

evangélicos nos quartos dos enfermos (SILVA, 2008:116). Ainda, o autor cita o conflituoso uso 

dos rituais afro-brasileiros no cemitério, espaço historicamente controlado pelo catolicismo no 

Brasil.

50



Assim, percebemos o quanto o uso do território nas metrópoles traz a necessidade da 

renovação das estruturas físicas, sociais e rituais das religiosidades afro-brasileiras. A dinâmica 

e a estrutura territorial das metrópoles induzem novas estruturas arquitetônicas aos terreiros e 

propõem novas dinâmicas simbólicas à territorialidade religiosa afro-brasileira, seja no espaço 

interno  (concreto),  seja  no  espaço  externo  (vasto).  Movimentos  centrípetos  e  centrífugos 

marcam  no  território  a  marca  de  uma  geograficidade  religiosa  afro-brasileira  e  firmam  o 

evanescimento da rigidez entre o sagrado e profano no espaço metropolitano. 
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3 GEOGRAFICIDADES DO SAGRADO VIVIDO AFRO-BRASILEIRO

Paulo  César  da  Costa  Gomes  (1996,  p.  317)  nos  lembra  que,  para  os  geógrafos 

humanistas, o espaço vivido é uma dimensão da experiência humana dos lugares: “o espaço 

vivido torna-se uma categoria que acentua a constituição atual dos lugares, dedicando uma 

atenção especial às redes de valores e de significações materiais e afetivas”. Desse modo, o 

espaço se libertaria de sua concepção “concebida” que o entrelaça às correntes nostálgicas que 

o aprisionam ao passado ou a febres futuristas de planificação/planejamento.

Merleau-Ponty (1999,  p.  14),  ao propor  a abordagem fenomenológica,  indica  que “o 

mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo”. Dessa forma, o autor defende que 

devemos nos debruçar sobre o que efetivamente vivenciamos como seres ou como corpos que 

transitam em um mundo que representa “o meio natural e campo de todos os pensamentos e 

percepções  explícitas17”. Nessa perspectiva, o que não se torna explícito não seria objeto do 

estudo fenomenológico, justamente porque não acontece e não se torna “fenômeno”.

Bachelard nos fala não apenas de um espaço vivido, mas de um espaço feliz, espaço 

amado,  espaço louvado e espaço imaginado.  Ao fundamentar suas colocações sobre essa 

valoração humanista sobre o espaço, ele fundou o conceito de topofilia (p. 18) para falar dessas 

projeções afetivas do homem sobre o topos que o abriga e que ele (o homem) o protege e o 

aclama.  Em suas colocações  sobre a poética do espaço,  Bachelard  se debruçou sobre as 

projeções  imaginativas  sobre  o  espaço,  extraídas  da  literatura.  A  partir  de  uma  série  de 

imagens amplamente utilizadas por poetas, ele discute a habilidade humana de conferir valor 

afetivo ao espaço habitado. Não obstante, e embora o autor não tenha se aprofundado nessa 

vertente, Bachelard também se refere a um espaço de hostilidade, do ódio e do combate – do 

qual poderíamos fazer emergir a imagem de uma topofobia.

Quando  nos  fala  da  casa imaginada  nos  escritos  poéticos,  por  exemplo,  Bachelard 

afirma que a casa é um ser estável, vertical e concentrado. Estável, porque expressa a moradia, 

o conforto e a segurança.  Vertical,  pois ela é assegurada pela racionalidade (a imagem do 

sótão ou telhado) e pela irracionalidade (imagem do porão). Aludindo ao psicólogo Karl Jung, 

ele fala de mecanismos da consciência numa viagem pela verticalidade da imagem da casa: 

“No sótão, a experiência do dia pode sempre apagar os medos da noite. No porão há escuridão 

dia e noite. Mesmo com uma vela na mão, o homem vê sombras dançarem na muralha negra 

do porão” (Bachelard, p. 31). Ele ainda se referire a um “além-porão” (p.33), em “uma casa com 

raízes cósmicas” que pode chegar a se transformar “num ser da natureza”.  Finalmente, a casa 

17  Grifo nosso.
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é também concentrada, porque ela expressa a condensação da imagem do refúgio: “a casa é 

todo um mundo”, conclui Bachelard (p. 43) em seu capítulo sobre a casa, após compará-la à 

imagem da cabana do eremita em sua solidão centrada.

Ainda,  o  espaço  vivido  diferencia-se  do  espaço  concebido  como  perspectiva 

metodológica  na  Geografia,  ou  seja,  enquanto  o  espaço  vivido  é  fruto  de  investigações 

simpáticas entre  o geógrafo e o espaço ou a região que ele estuda,  o  espaço concebido, 

sugerimos, é fruto de uma concepção lógica do pensamento, onde o pesquisador se situa com 

distanciamento  discreto de seu objeto  e onde suas especulações  podem ou não se tornar 

explícitas  ou  verdadeiras.  A  simpatia  é  definida  por  Dartigues  (2008,  p.  61),  ao  falar  da 

metodologia  fenomenológica  proposta  por  Max  Scheler  como  modo  de  conhecimento  que 

permite compreender aquilo que o pesquisador não experimenta. Não queremos, aqui, afirmar 

a simpatia como fundamentante metodológica desta pesquisa, até porque há uma diferença, ao 

que  nos  parece,  entre  simpatia  e  pertencimento  ao  universo  estudado  –  essa  última, 

perspectiva presente, de fato, nesta pesquisa.

Contudo, queremos crer que simpatia e pertencimento podem produzir o conhecimento 

do espaço vivido, afinal, ambos dão conta de expressar a dimensão das experiências e dos 

comportamentos humanos no lugar.  Objetivamos compreender uma ponte existencialista do 

universo religioso afro-brasileiro – o que nos possibilita enxergar nossa metrópole sagrada.

Heidegger (1967, p. 27) nos auxilia a formatar esse método:

Na interpretação técnica do pensamento, se abandona o ser como o elemento 
do pensar. [...] Um tal julgamento equivale ao processo que procura avaliar a 
natureza  e  as  possibilidades  do  peixe  de  viver  no  seco.  De  há  muito, 
demasiadamente muito, o pensamento vive no seco.

Pensar uma Geografia da Religião sob esses pressupostos é parte de nossos objetivos. 

Carvalho (1999) nos direciona, a partir de algumas análises sobre o pensamento subalterno, a 

enxergar que a condição da subalternidade é a condição do silêncio. O silêncio e a invisibilidade 

foram impostos pelo modelo colonialista eurocêntrico, cristão e capitalistófilo às territorialidades 

subalternas. Por isso mesmo, essas territorialidades hoje  gritam  por sua existência: nelas se 

compreende essa resistência frente à mordaça, ao encarceramento e à humilhação por que 

passaram esses grupos. Hoje, contudo, há uma possibilidade infinitamente maior de exposição. 

Uma  vez  identificados  pelo  pertencimento  a  uma  esfera  cultural  e  social  subalternizada, 

pensamos que agora, também, já não mais necessitamos da voz de outros falando por nós. 

Somos portadores de nossa existência e nossa visão de mundo “coloca em xeque-mate” a 
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visão de mundo que recaiu sobre nossa territorialidade sagrada. A percepção da territorialidade 

religiosa de outros,  muitas vezes,  não nos diz  respeito  e nossa territorialidade tampouco é 

compreendida por muitos.

Desse  modo,  colocamos  o  “peixe  dentro  d’água”  novamente  e,  nos  moldes 

apresentados por  Dardel  (1990),  propomos uma leitura geográfica recheada de impressões 

humanistas  que  tratam  de  um  espaço  material,  mas  também  de  um  espaço  telúrico  e 

imaginativo. Retornamos o ser ao centro do pensar. Mas esse ser não é um ser observado por 

um mediador, senão que ele é o próprio sujeito e objeto da pesquisa. Carvalho (1999, p. 10) 

afirma que:

No momento em que o subalterno se entrega tão somente às mediações da 
representação de sua condição, torna-se objeto nas mãos de seu procurador no 
circuito econômico e de poder e com isso não se subjetiva completamente.

Ao que nos parece, enxergar verticalidades sagradas no chamado “mundo profano” é 

prática comum dos religiosos do candomblé que “geografam” ou arquitetam suas verticalidades 

no espaço habitado. Podemos fazer uma ponte para entender o sentido das verticalidades e 

horizontalidades  propostas por  Tuan (1983)  no universo do candomblé.  Para esse autor,  a 

percepção do sagrado em uma sociedade se estabelece em um plano vertical, numa atribuição 

de valores metafísicos ao plano visível,  enquanto que o mundo profano se inscreve em um 

plano horizontal, tudo aquilo que é perceptível à razão e à racionalidade “concreta”. Assim, uma 

sociedade tribal pode perceber verticalidades ao seu redor com grande facilidade. O mundo é o 

lugar  do sagrado:  uma montanha,  um rio,  uma mata,  enfim,  toda localidade  é  passível  de 

possuir a sua dimensão sagrada. Complementarmente, o autor irá falar do papel da arquitetura 

no processo de construção de espaços que dão visibilidade  às  experiências  e  percepções 

humanas:

O pequeno espelha o grande. [...] O espaço arquitetônico – uma casa, um 
templo ou uma cidade – é um microcosmo que possui uma clareza que falta aos 
aspectos naturais. A arquitetura é uma continuação do esforço humano para 
aumentar o conhecimento através da criação de um mundo tangível que articula 
as experiências, tanto as sentidas profundamente como aquelas que podem ser 
verbalizadas, tanto as individuais como as coletivas (TUAN, 1983:112).

Johnson  (2002)  analisa  a  iniciação  no  candomblé  como  um  processo  entre  a 

verticalidade  sobrenatural  –  pelo  fato  de  conferir  uma  valoração  sagrada  ao  meio  –  e 

horizontalidade social – à medida em que o indivíduo se envolve em um convívio coletivo, numa 

família-de-santo.
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Os planos  sagrados  e  profanos se  estabelecem um sobre  o  outro.  O  Novo  Aurélio 

Século XXI nos brinda com algumas concepções de sagrado:

[Do  lat.  sacratu]  Adj.  1.  Que  se  sagrou  ou  que  recebeu a  consagração.  2. 
Concernente às coisas divinas, à religião, aos ritos ou ao culto; sacro, santo. 3. 
Inviolável,  puríssimo,  santo,  sacrossanto;  [...]  4.  Profundamente  respeitável; 
venerável, santo. [...] (FERREIRA, 1999, p. 1798).

Torna-se oportuna a abordagem weberiana a partir  da leitura desse verbete. Quanto 

menos lugares sagrados houver, mais espaços profanos existirão; espaços esses propensos, 

pois,  a  serem  violados  e  desrespeitados.  Eis  aqui  uma  distinção  que  será  de  primordial 

importância nesta pesquisa: a distinção entre um sagrado vivido – fruto da experiência humana 

dos lugares – e o sagrado concebido  –  fruto das estratégias  de poderes  religiosos  e não-

religiosos.  As  abordagens  científicas  nesses  diferentes  universos  produzem  resultados 

diferentes para cada um deles: dependendo da perspectiva adotada para estudar o fenômeno 

religioso – experiência ou poder institucionalizado –, poderemos alcançar diferentes geografias.

Por exemplo, a sociedade capitalista, no processo de desencantamento da natureza, em 

uma  visão  weberiana,  tornou  o  mundo  o  espaço  das  horizontalidades  ou  talvez  tenha 

substituído a verticalidade do poder sagrado pela verticalidade do poder econômico e sua visão 

utilitarista da natureza.

Milton  Santos (2002,  p.  281)  descreve essas horizontalidades e verticalidades  como 

parte  de  processos  espaciais.  Para  ele,  as  horizontalidades  ocorreriam  pelas  “extensões 

formadas a partir de pontos que se agregam sem descontinuidade”. As verticalidades, por outro 

lado, seriam “pontos no espaço que, separados uns dos outros, asseguram o funcionamento 

global da sociedade e da economia”. Fundamentalmente, ele se debruça sobre os processos 

econômicos  e  sociais  da  globalização.  Para  Santos  (2002,  p.  281), é  no  encontro  das 

horizontalidades (contigüidades que integram as relações internas em uma unidade do espaço) 

com as verticalidades (nodosidade que integra as relações externas com as relações internas 

da  comunidade)  que  se  compõe  o  lugar  (MOREIRA,  2006). Desse  modo,  analisando  o 

fenômeno  religioso,  o  lugar  surge  como  fruto  da  experiência  do  encontro  da  nodosidade 

sagrada  com  as  contigüidades  territoriais  da  sociedade  religiosa.  Esse  composto  entre 

verticalidades sagradas e horizontalidades territoriais fornece elementos para a compreensão 

da geograficidade religiosa que ora tentamos entender.

Contudo, não sabemos até que ponto podemos transpor as idéias de Milton Santos para 

o plano religioso.  Mas,  ao perceber o fascínio da sociedade global  pelas cidades globais  – 

55



geossímbolos  da  economia  global  (Nova  York,  Paris,  São  Paulo,  dentre  tantas  outras), 

atrevemo-nos, ao menos, a usar a idéia como uma metáfora simplista que nos remete aos 

postes sagrados descritos por Mircea Eliade (1995, p. 37): “o Axis Mundi que se vê no céu, sob 

a forma da Via Láctea, tornou-se presente na casa cultual sob a forma de um poste sagrado”. 

Funcionariam os arranha-céus das metrópoles globais  como “postes sagrados”  da “religião” 

capitalista?

De  todo  modo,  a  verticalização  do  poder  global  necessita  de  um  território 

“desverticalizado”,  no  sentido  sacro,  ou  seja,  quanto  menor  a  verticalização  sagrada, 

geossimbólica, territorial ou identitária, menor será a resistência das sociedades locais mediante 

o  poder  e  a  natureza  da  economia  capitalista  global  –  suas  horizontalidades  serão  mais 

facilmente  destituídas.  Até  porque,  no  sentido  contrário  à  observação  de  Johnson  (2002) 

supracitada,  a  des-verticalização  sagrada  induziria  a  uma  des-horizontalização  social  ou 

coletiva. O mundo se evanesce e os elos se desfazem. Em certo sentido, traçamos, desse 

modo, a destituição dos lugares e a construção dos não-lugares, ao menos desde o ponto de 

vista da sociedade religiosa afro-brasileira.

3.1  Espaço sagrado e espaço profano: um olhar divergente

Ao abordar a perspectiva sobre o sagrado vivido nas religiosidades afro-brasileiras, cabe 

uma  crítica  ao  que  tantos  autores  têm  se  preocupado  em  afirmar:  a  divisão  e  o  caráter 

divergente do espaço sagrado e do espaço profano. Para citar alguns exemplos no âmbito da 

Geografia,  destacamos  Sack  (1986),  Raffestin  (1993)  e  Rosendahl  (1999).  Não  queremos 

desconsiderar  todas  as  afirmações  sobre  a  distinção  entre  o  espaço  sagrado  e  o  espaço 

profano  defendidas  por  esses  autores.  Há,  contudo,  de  se  relativizar  essas  perspectivas, 

conforme destaca Zeny Rosendahl (1999, p. 231), influenciada por Mircea Eliade e Durkheim – 

entre admiráveis referenciais bibliográficos, como lhe é costumário fazer –, que “o sagrado se 

apresenta absolutamente diferente do profano, isto é, o primeiro relaciona-se a uma divindade e 

o segundo, não”.

Entretanto,  parece-nos  que,  ao  observar  o  lugar  de  anunciação  dos  autores 

mencionados,  há  uma marca genuína  nas proposições  por  eles defendidas:  esses estudos 

foram compreendidos pelo olhar distanciado, o olhar do pesquisador não inserido no contexto 

estudado.  Partimos,  aqui,  de  uma  perspectiva  diferenciada.  O  lugar  de  anunciação  desta 

pesquisa  parte das entranhas do fenômeno estudado.  É aí  que percebemos uma distinção 

espacial entre sagrado e profano muito mais branda e sutil do que defendem tais autores.

56



Na apresentação de Os ritos de passagem, de Van Gennep (1978, p. 17), Roberto da 

Matta destaca que:

[...]  o sagrado e o profano são totalmente relativos e possuem “rotatividade” 
[hoje diríamos relatividade], pois sempre haverá algo mais sagrado dentro da 
própria  esfera  tomada como sagrada  até  que  um novo  contraste  possa ser 
estabelecido  e  assim faça nascer  algo mais  ou menos sagrado ainda,  num 
movimento complexo de interdições de interdições.  Do mesmo modo o eixo 
profano é igualmente inesgotável.

Essa abordagem nos interessa. Não estabelecer pontos fixos do sagrado e do profano, 

mas  compreendê-los  sob  uma forma processual,  inesgotável,  em que  o  profano  possa  se 

transformar em sagrado ou em mais ou em menos profano e vice-versa. O que estabelece a 

classificação  não é  a forma nem a localização,  mas a ação imediata.  Van Gennep (1978) 

descreve o rito como a ponte entre o sagrado e o profano. Disso extraímos que, no universo 

religioso,  o que separa e/ou integra  o sagrado ao profano é o rito  e não,  propriamente,  a 

estrutura  composta.  O  rito  é  a  própria  economia  religiosa;  é  ele  que  produz  o  sagrado. 

Celebremos a citação de Victor Turner (1974a, p. 10): “Na minha convicção do caráter dinâmico 

das relações sociais, vi movimento quase como estrutura, persistência quase como mudança e, 

na  verdade,  persistência  como  um  notável  aspecto  da  mudança”.  Estamos  aqui  tentando 

desmanchar o que nos parece ser um dogma na Geografia: a rígida distinção entre espaço 

sagrado  e  espaço  profano  e  a  compreensão  de  uma  démarche entre  essas  perspectivas 

espaciais  que  não  se  excluem,  mas  se  integram;  que  não  se  separam,  mas  que  se 

complementam. 

Carlos Walter Porto-Gonçalves (2002b, p. 219), em uma tentativa de compreensão do 

processo  da  modernidade  e  da  colonização  européia  a  partir  do  modelo  de  racionalidade 

científica característica, afirma:

Esse  pensamento  moderno  europeu,  hoje  em crise,  na  sua  busca  de  uma 
verdade  objetiva  distinguiu  objetos  “claros  e  definidos”,  retirou  o  sujeito  da 
relação que, assim, de fora, pelo método científico, isto é, racional, desvendaria 
os  mistérios  da  natureza  para  melhor  dominá-la.  Assim,  se  ergue  todo  um 
conjunto  de  categorias  dualistas  características  do  pensamento  moderno 
europeu – natureza e cultura; sujeito e objeto, matéria e espírito; corpo e mente; 
razão e emoção; indivíduo e sociedade; ser e pensamento.

A nossa proposta é o entendimento de uma classificação mais dinâmica e relacional 

sobre o sagrado e o profano do que aquelas que percebemos existir, ao menos no que tange as 

religiosidades afro-brasileiras. Distinguimos uma possível essência dos lugares – ou do espaço 

– da essência da vivência, do momento, que depende dos olhos de quem os vê. O mundo, 
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como um todo, é sagrado no contexto afro-brasileiro. É justamente nesse sentido que propomos 

enxergar  nossa  metrópole  sagrada.  Uma  metrópole  ritualizada  em  seus  terreiros,  ruas, 

encruzilhadas,  canteiros,  montanhas,  cachoeiras,  enfim,  em  todos  os  lugares-rituais  das 

religiões afro-brasileiras. Se existe um mundo profano e um mundo sagrado nessa esfera, eles 

devem ser complementares e não-excludentes.

Há,  contudo,  um  perigo:  o  de  se  colaborar  com  uma  visão  de  que  tudo  pode  ser 

transformado pela modernidade, pois o sagrado pode em tudo existir e resistir. Não é isso que 

defendemos e, sim, a possibilidade de enxergar que o mundo sagrado não se extinguiu na 

mente e na ação da sociedade humana. Há limites para a exploração econômica do espaço 

colocados pela própria capacidade humana de se organizar e de se projetar sobre esse espaço 

e de lhe atribuir valores e significados sagrados ou existenciais.

Uma religião dotada de sofisticado processo de compreensão e organização do mundo 

não deve sucumbir à sua profanização. Ela deve lutar para que o mundo seja percebido como 

um espaço sagrado, tal como o Ayê18 que a mitologia nagô relata. Sobre o sagrado não se 

passam tratores ou máquinas sem antes discutir, negociar e/ou pedir licença. 

Uma pertinente passagem pode ilustrar a idéia processual entre sagrado e profano que 

tento defender.  Semanas antes da minha iniciação  no candomblé,  ocorrida  em um terreiro 

situado em um subúrbio da metrópole do Rio de Janeiro, fui até lá para levar alguns produtos 

que seriam utilizados durante o tempo de recolhimento. Acompanhou-me um amigo, para que 

eu pudesse lhe mostrar o itinerário, pois ele iria à festa ao final da iniciação e não conhecia o 

caminho de sua casa, situada na zona sul do Rio de Janeiro, até o terreiro. Ao chegarmos a 

nosso destino, ele se espantou mediante o desprovimento de qualquer sentimento de magia ou 

sacralidade naquele espaço. Criticamente, ele me indagou: – “É aqui onde você vai ficar?” – 

Pacientemente,  expliquei  a  ele  como  aquele  espaço  se  transformava  em  uma  festa.  Os 

enfeites, as fotos na parede, as flores e, especialmente, a música, a roda, emprestavam um 

outro  ‘tom’  àquela  arquitetura.  Meu  amigo,  cético  e  ateu,  lançou-me um olhar  causticante, 

transmitindo um forte desdém. Semanas depois, ao final da festa, quando pude, rapidamente, 

conversar  alguns  minutos  com  ele,  seu  olhar  havia  mudado:  ele  estava  absolutamente 

impressionado  com  a  magia  do  lugar.  Um  espaço  desprovido  de  sensações  havia  se 

transformado, para ele, em um lugar sagrado, ao qual, futuramente, ele retornaria para elaborar 

alguns rituais de magia.

18  Na visão de mundo nagô, o Ayê corresponde ao espaço habitado pelos homens, enquanto o Orun 
seria o espaço originário habitado pelos orixás.
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Temos, então,  uma problemática de escala e de metodologia no universo acadêmico, 

anunciada a partir dessa passagem, que necessita ser explicitada. Tomemos como método de 

análise a redução eidética e a sedutora idéia de conceber a Geografia como a eidética do 

espaço,  conforme  a  proposta  de  Holzer  (1997).  Ao  aplicar  o  método  fenomenológico  aos 

processos de variações imaginárias para se atingir o quantum irredutível e invariável do espaço, 

podemos perceber uma variação de ordem escalar. Se partirmos da percepção da coletividade 

total de um terreiro de candomblé em direção à percepção de um adepto desse mesmo terreiro, 

observaremos uma ampliação da geograficidade do universo sagrado.

A imagem é simples: se considerarmos os lugares sagrados que são comuns a toda a 

coletividade de um terreiro (geossímbolos), uma fração reduzida desses lugares seria eleita e 

estabelecida numa espécie de geografia do sagrado concebido. Poderíamos destacar, nesta 

escala: o terreiro; o espaço do mato; o bambuzal; o rio que passa perto do terreiro; o terreiro de 

origem daquele  axé...  Enfim,  aqueles  lugares  que  todos freqüentam e nos  quais  partilham 

vivências sagradas; percebem, portanto, esses lugares como portadores de poderes sagrados. 

Por outro lado, se nos aproximamos de um grupo destacado dentro de todos os freqüentadores 

do mesmo terreiro, teríamos de considerar uma geograficidade diferente, mais ampliada. Além 

dos  pontos  anteriormente  mencionados,  é  possível  que  esse  grupo  reduzido  tenha,  por 

exemplo, o hábito de freqüentar uma encruzilhada para fazer determinadas oferendas, pratique 

algum ritual numa estrada de ferro específica ou se encontre em outros lugares para outros 

tipos de rituais, como rios, praias, matas ou manguezais.

Finalmente,  ao atingirmos a escala do indivíduo freqüentador desse terreiro e desse 

grupo,  uma outra geograficidade  sagrada se mostraria.  Além dos lugares  constituídos  pela 

ritualização da coletividade total e do grupo, ele poderia ter ainda outros lugares que considera 

sagrados: sua casa, onde guarda seus assentamentos; uma cachoeira, que freqüenta sozinho; 

uma árvore, na qual ele despacha alguma oferenda; um cemitério, onde, em algum momento, 

ele realizou, ou realiza, algum rito específico etc.

Imaginemos,  agora,  que  essas  geograficidades  multiescalares  pudessem, 

esquematicamente,  ser  transformadas  em  organogramas.  Ao  sobrepormos  esses 

organogramas  uns  aos  outros  e  destacarmos  os  pontos  comuns  a  todas  as  escalas, 

extrairíamos  ícones,  lugares  rituais  ou,  como  preferem  alguns,  geossímbolos  sagrados  da 

coletividade (Figura 40).
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Figura 6 – Organograma Esquemático 1: lugares sagrados.

Legenda: 1 – coletivo do terreiro; 2 – grupo; 3 – indivíduo

Assim,  um  pesquisador,  quando  observa  a  realidade  alheia   no  universo  das 

religiosidades afro-brasileiras, poderia ser seduzido a escrever a geografia dos ícones ou 

dos  geossímbolos  existentes  no  coletivo  do  terreiro.  Entretanto,  parece-nos  que  uma 

geografia descrita por um pesquisador inserido no contexto estudado produziria efeitos 

bem  diferentes  (Figura  41).  Não  há  como  construir  uma  geografia  do  sagrado  afro-

brasileiro sem considerar uma ampla gama de vivência do sagrado que se estabelece no 

cotidiano de todos os religiosos a partir da ritualização e da percepção de mundo que 

emana desses sujeitos. O que está por trás dessas geograficidades é a capacidade desse 

grupo  social  de  vivenciar,  de  forma  diferenciada,  o  espaço  através  dos  rituais  que 

praticam.

Se, ao invés de sobrepormos os organogramas coletivos totais, grupais, individual, 

conforme  propusemos  no  exercício  anterior  (Figura  40),  decidirmos  sobrepor  os 

organogramas individuais  de todos os  freqüentadores  do terreiro,  construiríamos  uma 

surpreendente geografia do sagrado na qual o número, a extensão e a localização de 

lugares compreendidos podem atingir uma abrangência indescritível (seria a sobreposição 

de  dezenas  de  organogramas,  como apresentado  na  Figura  41).  Desse  modo,  seria 
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eliminada  qualquer  distinção  rígida  (fixa)  entre  lugares  sagrados  e  espaços  profanos. 

Aquilo que delimitamos como sagrado e profano dilui-se nessa perspectiva. Na verdade, 

experimentaríamos, dessa forma, uma ampliação do universo sagrado e uma redução do 

universo profano. O que distingue uma classe da outra são, em muitos casos, os ritos, em 

concordância com Van Gennep (1978) e Turner (2005, 1974a, 1974b).

Figura 7 – Organograma Esquemático 2: lugares sagrados.

Legenda: 1 – indivíduo

Há,  pois,  de  se  perceber  que  na  proposta  metodológica  desta  pesquisa 

enfatizamos a percepção do indivíduo inserido em um corpo social, evidenciando, assim, 

uma essência desse homem social.  Esse ser a quem nos referimos está inserido, em 

última análise,  em um contexto social,  simbólico,  econômico e político  – ainda que a 

proposta  temática  “religiosidades  afro-brasileiras”  seja  um  universo  demasiadamente 

diversificado para extrairmos um extrato único. A eidética desse universo há de ser uma 

redução  expandida,  maleável,  flexível  e  relativizada  entre  suas  diferentes  estruturas 

religiosas, onde a essência consiste na capacidade humana de vivenciar os lugares e de 

consagrar valores ao espaço.

Ao deslocarmos o indivíduo do centro de nosso organograma e pensarmos numa 

lógica  sobre  as  centralidades  dos  lugares  sagrados  no  universo  afro-brasileiro, 
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poderíamos  propor  um  modelo  de  organização  espacial  que  vai  dos  geossímbolos 

coletivos  aos  espaços  de  ritualização  individual.  Naturalmente,  ao  propormos  uma 

geografia das centralidades sagradas, devemos pensar que essa geografia não existiria 

como um modelo  geral  que servisse a todos os terreiros ou a todas as modalidades 

religiosas do universo afro-brasileiro. Isso porque tanto o calendário como a escolha dos 

lugares  rituais  são  diferenciados  para  cada  casa,  para  cada  nação,  e  para  cada 

modalidade religiosa. Por exemplo: no universo da umbanda no Rio de Janeiro, a praia 

poderia surgir como um espaço complementar ao terreiro pois,  ao menos uma vez ao 

ano, aí se celebra, em muitos casos, a festa de Iemanjá; assim como o espaço das matas 

onde se toca para os caboclos. Mas essas práticas não são universais; algumas casas 

podem fazê-lo, outras, não. Já nos aproximando da modalidade do candomblé, torna-se 

mais  difícil  ocorrerem  festas  em  lugares  públicos,  fora  dos  terreiros.  No  candomblé, 

efetivam-se mais comumente outras práticas rituais (que também existem na umbanda): 

ebós, coletas de plantas e animais ou entrega de oferendas, mas os toques e as festas 

em lugares públicos são menos comuns.

Será fundamentalmente uma opção de cada casa, de cada pai ou mãe-de-santo e 

de cada partícipe decidir a complementaridade dos espaços sagrados. Mas o certo é que 

existem dinâmicas entre o terreiro e outros lugares sagrados no espaço metropolitano. 

Sem essa complementaridade essas religiosidades perderiam os seus fundamentos, pois 

eles tratam do poder e da força dos elementos da natureza e que se encontram nas 

águas, nas matas, nas serras ou mesmo sobre as forças da segunda natureza, aquela 

apropriada e transformada pela sociedade, como as encruzilhadas, o cemitério, etc.

Ainda,  devemos  considerar  que  nem  toda  religiosidade  afro-brasileira  está 

centrada nos terreiros. Encontramos em nossa pesquisa, alguns adeptos que romperam 

com a ligação aos terreiros, sem romper com a religiosidade; algumas dessas pessoas 

possuem em suas residências, assentamentos, altares e produtos diversos para efetuar 

seus rituais,  seguindo um modelo de ortodoxia particular.  Longe de serem fenômenos 

isolados, ao que nos parece, essa é uma perspectiva comum entre muitos adeptos das 

religiosidades  afro-brasileiras.  Dessa  forma,  e  aos  moldes  da  “santeria  cubana19”,  a 

residência torna-se, nesses casos, o ponto central dessa forma religiosa. Capone (2007), 

num estudo comparativo entre a espacialidade do candomblé e a da santeria cubana (que 

a autora as definem como  religions soeurs) designa a santeria como uma organização 

19 A santeria é o correspondente do candomblé em Cuba, mas diferentemente do candomblé, a organização 
espacial da santeria não se centra nos terreiros, pois não há esse espaço religioso. Na santeria a residência dos 
adeptos é o lugar que abriga os assentamentos individuais e onde se elaboram os principais rituais relgiosos.
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religiosa individual, enquanto que no candomblé o terreiro define uma perspectiva mais 

coletiva: 

Dans le candomblé, le groupe de culte est beaucoup plus structuré et se 
rassemble  autour  du  pai ou de la  mãe-de-santo dans des  temples,  les 
terreiros. A la différence des santeros, dont la pratique est beaucoup plus 
individualisée, le terreiro brésilien est un espace dans lequel est inscrit l’axé 
– la force spirituelle – qui s’accumule au fil des générations d’initiés. Tous 
les rituels sont ainsi accomplis dans un espace qui est chargé, depuis sa 
fondation, par l’énergie des divinités. Et c’est pour cela que certains rituels, 
qui semblent indispensables aux yeux des Cubains, ne le sont pas pour les 
pratiquants brésiliens.
Le  rapport  à  l’espace  s’avère  donc  déterminant,  puisque  l’organisation 
spatiale  permet  aussi  de  mettre  en  branle  une  nouvelle  temporalité 
associée à la reproduction des lignages religieux. (CAPONE, 2007 :12)

Sem destituir, portanto, a importância e a particularidade de organização espacial 

das  formas  de  culto  afro-brasileiras,  devemos  pensar  numa  verdadeiro  conjunto  de 

lugares hierárquicos, conectados por uma rede de intinerários  (Capone, 2007:4). Dentre 

os  lugares  que  compõe  esse  conjunto,  a  residência  pode  ter  uma  centralidade 

considerável, pois mesmo em casos onde não se desfaz a filiação ao terreiro, os adeptos 

do candomblé ou da umbanda podem ter a permissão para carregar seus assentamentos 

consigo,  para  as  suas  residências.  Especificamente  no  candomblé,  assa  permissão 

acontece na cerimônia do Odum Igê que retrataremos posteriormente.

Do mesmo modo, o local de trabalho de muitos religiosos afro-brasileiros pode 

também ser lugar de encontro com elementos sagrados, devido a uma composição que 

pode ser dada a priori – fornecidos pela qualidade dos elementos que se fazem presentes 

no meio de trabalho – ou a posteriori – resultantes da colocação de imagens, otás, fios de 

conta ou demais objetos rituais utilizados para imantar diferentes qualidades de energia 

para esse ambiente.

Assim sendo, proporemos dois modelos de centralidades dos lugares sagrados 

(coletivos)  baseados  em  dois  calendários  rituais  que  observamos  nesta  pesquisa.  O 

primeiro trata-se do terreiro de candomblé do Egbé Omo Omi e o segundo do terreiro de 

umbanda de dona Maria da Penha. Nas duas situações acompanhamos as atividades 

exercidas  nesses  terreiros  pelo  período  de  um  ano.  Também nas  duas  situações,  o 

terreiro aparecerá como unidade central, como orientatio e como geossímbolo para esses 

grupos.

No caso do terreiro de umbanda de dona Maria da Penha, situado em São João do 

Meriti, a praia do Flamengo, o Parque Vale dos Orixás e um cemitério de São João do 

Meriti  aparecerão  como  unidades  complementares  ao  próprio  terreiro,  onde  são 
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efetivadas  celebrações  a  Iemanjá  (final  do  mês  de  dezembro),  aos  caboclos  (20  de 

janeiro, dia de São Sebastião) e a Ogum (23 de abril, dia de São Jorge), e a exu (dia 02 

de novembro, dia de Finados), respectivamente. Outras festas ocorrem dentro do terreiro, 

como a festa do preto velho (dia13 de maio, dia da abolição) ou a festa dos erês20 (dia de 

São Cosme e São Damião), além dos toques que ocorrem a cada quinze dias.

Contudo, ebós são continuamente efetivados nas encruzilhadas, em estradas de 

ferro, em cachoeiras, em um bambuzal na esquina do terreiro, entre outros lugares. Outro 

ponto destacado por dona Maria da Penha, foram dois terreiros de filhas de santo dela 

que  se  situam em Minas  Gerais,  onde  ela  costuma  ir  para  celebrar  algumas  festas. 

Também, o mercado  (lojas em São João do Meriti, em Duque de Caxias ou no Mercadão 

de  Madureira)  aprece  como  um  importante  ponto  de  movimentação  das  atividades 

sagradas, pois são ponto de partida para qualquer ritual; neles se compram víveres, todo 

tipo de ervas (frescas ou desidratadas), imagens, diferentes adornos, diversos produtos 

usados nos ebós,  velas,  comidas secas,  roupas,  etc..  Assim,  propomos o modelo  de 

representação dos lugares sagrados para este terreiro representado pela figura 42.

Figura 8 – Centralidades dos Lugares Sagrados (terreiro de dona Maria da Penha)
Fonte: dados da pesquisa

Do mesmo modo, o acompanhamento do calendário ritual do Egbé Omó Omi, nos 

permitiu  construir  um diferente  modelo  de  representação  de  centralidade  dos  lugares 

20 Os erês são as crianças; eles são entidades que se incorporam nos adeptos e são cultuados tanto na umbanda 
como no candomblé. No candomblé especificamente, os erês podem exercer funções que os orixás não 
podem, como, por exemplo, conversar, comer, dormir, trocarem de roupa, etc.. Nessa situação os erês acabam 
também funcionando como auxiliares aos orixás incorporados: pode-se passar do estado de possessão dos 
orixás à possessão dos erês que ficam responsáveis pelo aparamento, pela vestimenta e pela comunicação dos 
“cavalos” com os outros membros da casa.
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sagrados. O Egbé é um terreiro de candomblé que não efetua festas ou toques fora de 

seus  limites.  Há,  contudo,  uma procissão  que  é  efetuada  no  dia  da  festa  de  Oxalá, 

conforme  descrevemos  anteriormente,  quando  a  comunidade  do  terreiro  sai  ás  ruas 

carregando  o  assentamento de Oxalá.  Foi  no  Egbé Omo Omi  que,  no  ano de 2007, 

alguns conflitos ocorreram durante a procissão, quando passavam em frente a uma igreja 

da  Assembléia  de  Deus,  cujos  presentes  atiravam objetos,  ofendiam os  participantes 

chamando-os de “demônios” ou “filhos do capeta” e tentavam interromper o ritual.

Se o calendário festivo do Egbé Omo Omi não oferece grande gama de lugares 

sagrados  com  finalidades  festivas,  os  ebós  efetuados  para  os  rituais  de  passagem 

(iniciação, Odum Etá, Odum Igê, etc.) nos oferecem uma ampla rede de lugares sagrados 

complementares ao terreiro21 como as rodovias, as estradas de ferro, o cemitério, a praia 

de Itaguaí ou uma mata em Coroa Grande (estudada no item 7.3). Ressalta-se, nesse 

caso, a importância do Ilê Axé Monge Gibanauê22, terreiro do falecido Alvinho de Omolu, 

pai-de-santo de Alexandre d`Yemonja e de Paulo de Logun-edé, que são os pais-de-santo 

fundadores do Egbé Omo Omi. Há uma forte conexão entre esses dois terreiros mantida 

pelas inúmeras idas e vindas entre os diversos membros das duas casas. Além disso, 

aparece nesse organograma o Axé Pantanal, terreiro de origem de Alvinho de Omolu, pai-

de-santo de Alexandre e de Paulo. 

Aí  cabe  uma  ressalva.  Há  um  interessante  fato  sobre  a  nação  Efan  a  qual 

pertencem esses terreiros. Ao contrário dos terreiros de outras nações que têm o centro 

de referência  originário algum antigo terreiro no Estado da Bahia, como ocorre com a 

nação Ketu e sua relação com o terreiro da Casa Branca do Engenho Velho ou com o 

Gantois ou como ocorre com a nação Jeje e sua relação com o Bogum23, de Salvador, ou 

com a Roça de Cima, de Cachoeira, por exemplo, a nação de candomblé Efan tem o seu 

terreiro mais antigo (em funcionamento) no município de Duque de Caxias, RJ24.  Este 

terreiro é justamente o Axé Pantanal que foi fundado em 1950 por Cristóvão de Ogunjá 

(Ogun Anauegi),  que fora iniciado  por  Maria  Violão  no Ilê  Axé  Oloroke na cidade de 

Salvador. O Ilê Axé Oloroke era o mais antigo terreiro Efan e foi fundado em 1860 por Tio 

Firmo que morreu em 1905, tendo, então assumido a casa Maria Violão. Maira Violão foi 

21 Esses lugares serão analisados em capítulos posteriores quando tratamos dos rituais de inciação.
22 O Ilê Axé Monge Gibanauê se situa no município de Japeri, a aproximadamente cinco quilômetros do Egbé 
Omo Omi que se situa no município de Queimados.
23 Zoogodô Bogum Malê Rundô.
24 Há uma série de descasos feitos com a nação Efan por esse motivo. A própria divisão regional do IPHAN 
no Estado do Rio de Janeiro desconsiderou o registro da nação Efan numa política de salvaguarda de terreiros 
de candomblé no Estado, em que se repetiu a lógica hegemônica da construção da  “tradição” soteropolitana, 
estendendo a política somente a casas pertencentes às nações Ketu, Jeje e Angola.

65



quem iniciou Cristóvão de Ogunja que, por sua vez, iniciou o pai-de-santo de Alvinho de 

Omolu.  Cristóvão  e  Alvinho  e  se  tornaram  em  grandes  patriarcas  do  candomblé  do 

sudeste brasileiro. Como o Ilê Axé Oloroke não funciona mais, desde o ano de 1985, o 

centro de referência mais antigo da nação Efan, tornou-se o Axé Pantanal que é hoje 

comandado  por  Maria  de  Xangô,  neta  carnal  do  falecido  Cristóvão  de  Ogunja.  (ver 

ilustração abaixo)

Legenda: ---- terreiro fechado (Salvador)  ___ terreiros em funcionamento (Rio de Janeiro)
Figura 9 – Cissiparidade de terreiros na nação Efan

Por  tudo  isso,  o  Axé  Pantanal  aprece  em  destaque  nesse  organograma  de 

centralidades sagradas do Egbé Omo Omi, pois é o terreiro mais antigo que possamos 

nos encaminhar para reverenciar a nação Efan; o Axé Pantanal faz parte de toda uma 

percepção sobre espaços sagrados e sobre a ancestralidade da casa. Ainda, ressaltamos 

uma dimensão simbólica nessa hierarquização sagrada: a ilha de Ekiti-efan que se situa 

entre a Nigéria  e o Benin  e que é a região de origem desta nação e,  muito embora 

ninguém do Egbé tenha visitado Ekiti-efan,  há uma série  de referências destinadas à 

“memória”  desse  espaço.  É  muito  comum  observar  nas  paredes  dos  terreiros  de 

candomblé a ancestralidade da casa retratada em fotos ou em telas.
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Figura 10 - Centralidades dos Lugares Sagrados II (Egbé Omo Omi)
Fonte: dados da pesquisa

Duas  outras  situações  aproximam  o  Egbé  Omo Omi  das  suas  redondezas.  A 

primeira é o ritual destinado a Exu Araê que ocorre antes das festas de candomblé. Como 

prática ritual característica, é preciso colocar Exu em vigília durante a festa. Isso ocorre, 

para que ele possa tomar conta das entradas do terreiro, para que possa afastar pessoas 

indesejáveis  que trazem perigo  ou problemas para  o  candomblé.  Exu,  que mora nas 

encruzilhadas25, deve controlar as entradas que dão acesso ao terreiro.  Por  isso, antes 

de se iniciar uma festa de candomblé (normalmente na noite anterior da festa) é feito uma 

oferenda a Exu composta por um frango, padê (farofa), acaçá, cachaça, charutos, velas, 

fósforo, moedas entre outros produtos.  Estas oferendas são divididas em sete partes, 

acondicionadas em folhas de mamona e distribuídas em sete encruzilhadas no entorno do 

terreiro.

25 Há um itan que explica porque exu mora nas encruzilhadas: Exu estaria auxiliando Oxalá em seus trabalhos 
que estavam aumentando demasiadamente; Oxalá era procurado por muitas pessoas pedindo que ele 
solucionasse seus problemas. Foi aí então que Oxalá resolveu colocar Exu na encruzilhada que dava caminho 
para a sua casa. Lá ele deveria impedir a passagem daqueles que não estivem trazendo um presente para ele. 
Assim Exu também recolhia todas as oferendas para Oxalá. Logo depois, Oxalá determinou que todos 
deveriam levar presentes também para Exu, o guardião da entrada de sua casa. Por isso, até hoje, no 
candomblé, a primeira oferenda que se faz é para Exu, aquele que faz a comunicação entre os homens e os 
orixás.
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O objetivo dessa oferenda é claro: que Exu, satisfeito ao receber a oferenda, cuide 

bem dos caminhos que levam ao terreiro; que ele afaste os problemas e os “ajés26” da 

festa do candomblé.  Há de se tomar cuidado, pois devido ao caráter público da festa, 

acontecimentos indesejados trazidos por estranhos podem ocorrer.  Exu Araê é, então, 

invocado para fique atento em seu posto (as encruzilhadas) e ajude para que a festa 

ocorra em paz.  Cerca-se assim, o entorno do terreiro através das encruzilhadas, que são 

lugares de Exu Araê, lugares sagrados na concepção nagô.

No dia da festa, ainda haverá uma nova oferenda para Exu, desta vez para o Exu 

da Porteira  do terreiro  para  que ele  cuide da porta de entrada do terreiro  e  do bom 

andamento da festa.  O terreiro e seu entorno estarão, assim, protegidos pela carismática 

e temida figura de Exu. 

Em um outro momento, que antecede qualquer ritual de candomblé, há a coleta 

das folhas. Seja para “quinar” o abô (sangue preto das folhas),  seja para construir  as 

cabanas rituais ou para ornamentar o terreiro, as folhas se farão sempre presentes. A 

proximidade a matas é sempre importante para os terreiros de candomblé. Nos terreiros 

mais antigos, situados em grandes terrenos, havia a possibilidade de se plantar muitas 

espécies, inclusive algumas árvores como dendezeiros,  pindoba,  goiabeira, Iroco, etc., 

além de diversos arbustos e ervas.  Com a tendência da localização dos terreiros em 

pequenos lotes urbanos, há um duplo movimento: o primeiro, o de se passar a coletar 

folhas  em locais  cada  vez  mais  longínquos  aos  terreiros  e  que  torna-se uma prática 

problemática; o segundo movimento, é o de se passar a comprar as folhas no mercado. 

No Mercadão de Madureira, há, por exemplo, todo um setor especializado em vender todo 

o tipo de folhas, raízes e frutos para fins religiosos. 

Acompanhei, tanto como colaborador, como pesquisador, uma coleta de folhas no 

Egbé  Omo Omi  nas  matas  que  circundam  o  terreiro.  Naquele  momento,  estávamos 

interessados  em  coletar  as  folhas  da  pindoba  (uma  espécie  de  palmeira)  para 

confeccionar  uma  cabana  que  seria  utilizada  para  a  raspagem  de  iaôs.  Estávamos 

procurando-as, há quase uma hora sem encontrá-las, quando o ogan, Cláudio d´Oxossi, 

resolveu juntar algumas moedas e deixá-las para Ossaim, o orixá das folhas, pedindo-lhe 

que nos ajudasse a achar as folhas de pindoba. Poucos minutos após este ato - que 

explicita o reconhecimento de que aquele espaço “vazio” era um espaço sob a proteção 

de  Ossaim,  encontramos  as  desejadas  folhas  em grande  quantidade,  suficiente  para 

construirmos a cabana (figura 11).

26 Pessoas nefastas ou feitiços negativos.
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Figura 11 – Coleta de pindoba e construção de cabana (mosaico)
Fonte: dados da pesquisa

Essas  situações  que  abordamos  nos  fazem  perceber  que  o  cotidiano  dos 

religiosos  afro-brasileiros  pode  estar  repleto  de  consagrações,  seja  no  ambiente 

residencial ou de trabalho, seja nos terreiros de candomblé (ou de umbanda) ou em seus 

entornos: há sempre uma economia de produção do sagrado em atos corriqueiros que 

não está exclusivamente colocada dentro dos muros dos terreiros.

Rosendahl (1999) defende questões divergentes à nossa proposta, ao menos no 

que toca a especificidade das formas religiosas afro-brasileiras, quando se refere a “ponto 

fixo e seu entorno” ou “espaço profano desprovido de sacralidade ‘ao redor’ e ‘em frente’”. 

A  autora  chega  a  caminhar  em um sentido  tangencial  à  questão  aqui  levantada,  ao 

abordar Tuan (1980) e afirmar que “o verdadeiro significado do sagrado vai além das 

imagens,  templos  e  santuários,  porque  as  experiências  emocionais  dos  fenômenos 

sagrados são as que se destacam da rotina e do lugar comum” (ROSENDAHL, 1999, p. 

234). Entretanto, a autora segue sem parecer incorporar o sentido e a significação do 
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mencionado por Tuan (1980). Ao contrário, transforma a visão da rotina e do lugar-comum 

a partir  das observações sobre festas e peregrinações religiosas,  que não conformam 

situações  cotidianas,  mas  eventos  especiais  no  calendário  sagrado.  Há,  ainda,  uma 

consideração sobre o espaço sagrado fixo e não-fixo.

A  própria  autora,  no  artigo  em  que  faz  considerações  sobre  a  produção  na 

Geografia  da  Religião,  denota  que  esses  estudos  são  majoritariamente  apoiados  em 

Mircea Eliade (1995, p. 59), que propõe esta distinção entre sagrado e profano:

Mas a irrupção do sagrado não somente projeta um ponto fixo no meio da 
fluidez  amorfa  do  espaço  profano,  um  “Centro”,  no  “Caos”;  produz 
também uma rotura de nível,  quer dizer, abre a comunicação entre os 
níveis  cósmicos (entre  a  Terra  e  o  Céu) e  possibilita  a  passagem de 
ordem  ontológica,  de  um modo  de  ser  a  outro.  É  uma  tal  rotura  na 
heterogeneidade do espaço profano que cria o “Centro” por onde se pode 
comunicar com o transcendente, que, por conseguinte, funda o “Mundo”, 
pois o Centro torna possível o orientatio.

Muito  embora  essa  perspectiva  de  Eliade  estabeleça  uma  dinâmica  entre  o 

profano e o sagrado, fica a imagem de que para ele o espaço,  per si,  é profano (um 

“centro”  no  “caos”).   A  criação do “Mundo”  (sagrado)  ocorre  através  da  fundação  do 

“Centro”.  Em outros momentos, Eliade irá tratar de “espaços sagrados e espaço profano 

que o cerca”, “cosmos sacralizado e cosmos dessacralizado”, “oposição entre o sagrado e 

o resto”, entre outras dicotomias marcadas na distinção do sagrado e do profano.

Não sabemos dizer até que ponto há influências de Durkheim nas considerações 

de  Eliade  sobre  a  distinção  entre  sagrado  e  profano,  mas  podemos  observar  em 

Durkheim (apud ELIADE, 1995) a classificação e a organização do universo das coisas 

em  duas  classes  ou  domínios  radicalmente  excludentes  –  o  sagrado  e  o  profano 

(DURKHEIM, 2003; QUINTANERO et al., 2001).

De todo modo,  a admissão de um  orientatio  nos parece ser  diferente de uma 

percepção integrada de mundo, ou seja, um ponto de orientação sagrada no mundo não 

restringe o mundo “fora do centro” como desprovido de sacralidade; ou sim?

Podemos entender que o terreiro, para o caso das religiões afro-brasileiras, seria a 

dimensão espacial concreta de uma família-de-santo, território-lugar e  orientatio dessas 

sociedades. De um modo geral, podemos admitir que o entorno, o “ao redor” e o “em 

frente” – ou seja, todo o espaço circundante – são, também, partes compostas (sagradas) 

do Ayê. Eles são sagrados por excelência e por antecipação, pois neles também residem 

as forças sagradas. Não é à toa que a primeira saudação que se faz em uma roda de 

candomblé é em direção a ‘Tempo’. Entendemos nessa saudação uma clara significação 
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à obra do tempo que se faz sentir no espaço: nada se faz sem ele. É, talvez, importante 

notar que Durkheim (2003) – em concordância com a metodologia proposta para esta 

pesquisa (a observação ritual), chega a resultados bem diferentes daquilo que até então 

percebemos. O significado de tal constatação aparecerá, a nosso ver, principalmente a 

partir  dos  estudos  implementados  sobre  os  rituais  consagradores  do  corpo-lugar  dos 

religiosos que nesta pesquisa registramos.

Em publicação anterior à que citamos, Rosendahl (1996) aborda a negligência dos 

estudos sobre a religião na ciência geográfica. A autora aponta como motivadores dessa 

negligência  a  influência  do positivismo na  Geografia  tradicional  e  o  caráter  utópico  e 

alienante  que  a  religião  é  percebida  dentro  da  Geografia  marxista.  Para  ela,  é  na 

Geografia humanista que a religião passa a ser considerada com a merecida atenção. 

Nesse ponto, Rosendahl (1996, p. 24) divide os estudos religiosos na Geografia em dois  

grandes blocos:

Os estudos realizados antes de 1970 e as investigações na geografia da 
religião após 1970. No primeiro bloco os estudos contemplam os efeitos 
da  religião  sobre  a  paisagem,  sem  considerar  os  valores  morais  e 
afetivos. No segundo bloco estão os estudos geográficos da religião na 
perspectiva humanista. A partir de 1970, busca-se desvendar as fontes 
das sensações vividas pelo homem e pelos grupos sociais.

No decorrer do livro, Rosendahl (1996, p. 30) formula uma interessante afirmação: 

“o mundo é para o religioso, um mundo sagrado”. Segundo a autora, o espaço sagrado é 

o  espaço  real  por  excelência  e  afirma  que,  para  o  religioso,  a  natureza  não  é 

exclusivamente  natural,  “está  sempre  carregada  de  um  valor  sagrado”. Contudo,  em 

seguida, a autora destaca e reafirma as rígidas demarcações entre sagrado e profano 

construídas por Eliade que discutimos anteriormente. Percebemos que nosso debate com 

a autora se constrói na abordagem do sagrado que ela conduz. Vejamos.

Rosendahl afirma que a idéia de religião se associa à idéia de sagrado e que não 

é possível saber qual das duas idéias apareceu primeiro. Contudo, em seguida, ela afirma 

que o sagrado é um conceito religioso.  Nesse sentido, oferecemos uma divergência e 

percebemos que a idéia  da religião  está ligada ao nascimento de instituições que se 

apropriam do sagrado,  que  é  a  idéia  primordial.  Durkheim (2003)  nos  deixa  claro  tal 

proposição ao descrever o conjunto de ritos em uma sociedade tribal desprovida de um 

corpo religioso especializado ou de uma seqüência cerimonial preestabelecida. O sagrado 

habitava onde habitavam os homens e se fazia necessário aos atos cotidianos: à cura de 

doenças, às dificuldades econômicas relacionadas à caça, ao cultivo agrícola etc. Esses 
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ritos, nessas sociedades sem instituições religiosas, conformam o que hoje nossa tradição 

acadêmica  e  cultural  denomina  de  religião.  A  religião  é  uma  invenção  e  uma 

especialização  da  cultura  judaico-cristã  na  Europa.  O  homem  religioso  é,  pois,  uma 

invenção da instituição religiosa: é o homem por ela guiado. Essa proposição faz surgir o 

seu oposto – o homem não-religioso, ou seja, o homem não-associado ou filiado a alguma 

instituição religiosa.

Porém admitimos com a autora que a idéia do sagrado provavelmente se construiu 

num mundo onde a idéia do profano fosse complementar ou antagônica. Esse mundo foi 

provavelmente o mundo da construção da idéia do religioso onde a idéia do não religioso 

passava a ter também sentido.

Em  uma  outra  vertente  etno-epistemológica  Turner  (2005)  nos  mostra  que  os 

rituais  dos  Ndembu  (Zâmbia)  servem  para  solucionar  uma  série  de  problemas  de 

relacionamentos sociais ou de saúde ou, ainda, para se preparar os indivíduos para novas 

etapas sociais. Não há uma figura magistral de um sacerdote especializado na função 

ritualística,  mas  existem  os  adivinhos,  bruxos  e  feiticeiros  que  são  pessoas  exercem 

outras funções sociais e que já passaram pelos rituais que deverão ser magistrados. O 

autor destaca que:

[...]  Os  Ndembu  não  distinguem,  como  nós  fazemos,  entre  a  ordem 
natural  e  sobrenatural.  Para  eles  existe  apenas  uma  única  ordem 
cósmica,  embora  algumas  partes  dela  sejam  “bem  claras”  e  outras 
“escuras” e obscuras, em que algumas coisas são visíveis e outras não 
podem ser vistas. O processo de terapia, como veremos, é em parte, um 
processo de fazer as coisas ocultas e secretas ficarem visíveis e, logo, 
acessíveis,  caso  sejam  prejudiciais,  à  ação  corretiva  e  remediadora 
(TURNER, 2005, p. 382).

Parece ser que essa forma de distinção entre sagrado e profano ou entre religião e 

não-religião pode ser desconstruído por outras perspectivas filosóficas. Estermann (1998) 

demonstra, a partir de uma abordagem filosófica intercultural, como que, para o universo 

da religiosidade andina, essa distinção é desprovida de sentido. O autor destaca que para 

os grupos sociais andinos, que ele denomina de nativos ou aborígines (runas, qeshua, 

aymara,  etc),  o  saber  é  fruto  da  experiência  vivida  em  contraponto  à  formação  do 

conhecimento europeu/ocidental  (pós-socrático)  onde o saber é fruto de especulações 

dissociadas da vivência.  Para Estermann, os limites entre filosofia, pensamento, mito e 

cosmovisão e entre racionalidade e sensibilidade, conceito e imagem, religião e ciência, 

para os povos andinos devem ser redefinidos mediante a perspectiva européia.
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Para  esses  nativos  a  identidade  relacional  é  fundamental  e  fundamentante.  O 

homem andino não seria sujeito, mas “relacionalidade” – uma expressão que expressa 

uma  racionalidade  extraída  nas  relações  entre  sujeito,  sociedade  e  cosmos;  onde  o 

conhecimento é fruto de diferenciadas perspectivas do saber.  Nesse contexto, Estermann 

(1998,  p.  262)  defende  que  a  relacionalidade  é,  no  fundo,  religiosidade  e  rechaça  o 

antagonismo entre sagrado e profano.

Dios  no  es  ‘substancia’,  sino  ‘relación’  o  conditio  sine  qua  non de  la 
relacionalidad universal. [...]

Por otro lado, el holismo andino descarta cualquier tipo de dualismo o 
antagonismo  radical  entre  lo  ‘profano’  y  ‘sagrado’,  entre  kay  pacha  y 
hannaq pacha, entre universo y Dios (ESTERMANN, 1998, p. 263).

Raffestin (1993), por sua vez, oferece um ponto de análise que nos fornece uma 

pista do que diferentes geógrafos têm compreendido como espaço sagrado e sua relação 

com o religioso, dentro do escopo acadêmico ocidental:

Em sua própria essência, o fenômeno religioso é bem caracterizado pelas 
relações  de  poder.  [...]  Há,  pois,  no  interior  do  sagrado,  relações 
específicas,  como as que existem no interior  do profano.  Há relações 
próprias  no  interior  de  cada  um  desses  mundos  e  também  relações 
recíprocas,  mediatizadas  pelos  fatos  políticos,  sociais,  culturais  e 
econômicos:  “o  homem religioso  é  antes  de  tudo  aquele  para  o  qual 
existem dois mundos complementares”. Esses dois mundos, o sagrado e 
o profano, só se definem um pelo outro.  Eles se excluem e se supõem.

[...]

Mas  que  relação  há  entre  a  religião  e  o  sagrado?  A  primeira  é  a 
administração do segundo (RAFFESTIN, 1993, p. 119).

Aqui reside uma inquietação: a religião é, para Raffestin (1993), a administração 

do sagrado.  Nesse sentido,  podemos supor  que os templos  representam a economia 

religiosa condensada ou mesmo a política religiosa. O sagrado é, por outro lado, uma 

instância que fala do olhar associado a uma percepção mágica ou divina, que extrapola 

os muros do templo e não se restringe, como propõe Tuan (1980), a imagens, templos e 

santuários. Mais uma vez, parece-nos que Raffestin (1993) não alcança aquilo que mira: 

ele distingue corretamente o fato religioso do fato sagrado, mas não extrapola o olhar 

distanciado  do  pesquisador  e  criva  uma  distinção  entre  sagrado  e  profano  da  qual 

ousamos discordar.

Talvez por isso, Estermann (1998, p. 260) tenha preferido o termo “religiosidade 

andina” ao invés do termo “religião andina”. Para o autor, o termo “religião” sugere todo 
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um sistema institucional e doutrinal; a religiosidade como experiência fundamental pode 

desembocar em religião, mas não necessariamente.

Raffestin  (1993,  p.  126)  chama  ainda  nossa  atenção  para  como  o  sagrado 

“profundamente arraigado nas consciências” foi, geralmente, a única oposição coerente 

dos povos colonizados e exemplifica alguns movimentos de libertação que tiveram em 

sua  base  o  fomento  religioso.  É  preciso  também  compreender  que,  para  algumas 

sociedades, o fato religioso não é algo isolado em si mesmo, senão que corresponde a 

uma  totalidade  da  existência,  onde  todo  e  cada  fenômeno  é  carregado  de  sentido 

simbólico – talvez nesses universos não exista a não-religião, assim como também não 

existe a religião. Mais uma vez se torna oportuna a opção pelo termo “religiosidade” ao 

invés do termo “religião”. Temos, contudo, uma diferenciação importante: as economias 

do sagrado e a política do sagrado. Devemos, assim, indagar: onde se estabelecem as 

economias do sagrado e onde se estabelece a política do sagrado? Muito mais do que 

entender que os mundos sagrados e os mundos profanos se “excluem” e se “supõem”, 

queremos admitir que eles se alternam e se integram. Não há a idéia de uma separação, 

mas de uma complementaridade e de uma continuidade envolvida.

Sack  (1986)  elabora  análises  sobre  a  dimensão  estrutural  e  burocrática  das 

instituições religiosas  hegemônicas a partir  dos estudos sobre territorialidade humana, 

calcado em estudos sobre o comportamento humano, quando a define como estratégia 

geográfica  para  controlar,  dominar  e  organizar  coisas  e  pessoas  no  espaço.  A 

preocupação com a distinção entre o sagrado e o profano em Sack é menos evidente, 

mas, em alguns momentos, ele conjuga que quanto mais sagrado for um lugar, maior a 

restrição sobre a circulação em seus domínios. Ele relaciona o sagrado ao poder e às 

análises sobre territorialidades e define a territorialidade humana como estratégia espacial 

para controlar  e  dominar  idéias  e  ações de outros  em um território.  A  territorialidade 

religiosa é, desse modo, uma estratégia espacial (que, inclusive, faz uso de estratégias 

não-espaciais) para estabelecer o domínio de determinadas religiões sobre os outros em 

um determinado território e para o controle e a proteção do sagrado. O autor ainda fala 

nos propósitos de uma demarcação territorial como estabelecimento de diferentes graus 

de acesso a coisas no espaço. Dessa forma, sugere que a territorialidade humana se 

estabeleça a partir de um sistema de classificações de áreas, seguido de uma forma de 

comunicação que o divulgue e de um controle ao acesso diferenciado sobre as áreas 

envolvidas.
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De fato, não podemos desconsiderar que há proibições e restrições em um templo 

religioso, cujo pretenso objetivo é proteger o lugar, a imagem ou o elemento sagrado. Mas 

questionamos, sim, um fórum puritanista da proteção desse sagrado que não pode ser 

imaculado, visto ou tocado por um leigo. O que se protege em tais lugares são os objetos 

sagrados ou os conhecimentos sobre a manipulação dos objetos sagrados, ou, ainda, 

ambos?

Não gostaríamos de dissipar toda uma lógica que estamos tentando construir ao 

pensar  o mundo religioso como portador de um vasto conhecimento  integrado,  físico, 

metafísico  e  sensitivo.  Ao  contrário,  esta  pesquisa  se  fundamenta  na  admissão  e 

(re)conhecimento desse conhecimento religioso. Contudo, é-nos impossível negar o papel 

das  instituições  e  estruturas  religiosas  sobre  o  fenômeno  religioso  que  tendem  a 

burocratizar e esconder o conhecimento a título de promover um poder concentrado nas 

mãos  de  poucos.  Não  obstante,  apoiando-nos  nas  análises  de  Raffestin  (1993),  as 

relações entre religião hegemônica e poder político-econômico hegemônico são sempre 

muito claras e excludentes.

O conhecimento nas  instituições religiosas não é democrático nem libertador, no 

sentido “extramuros”. Ele ata os indivíduos ao clã – única forma de obter o conhecimento 

e  a  vivência  da  transcendência  libertária  heideggeriana.  Assim,  manter  a  sociedade 

“prisioneira da caverna”,  como ilustra Platão por meio da alegoria  da caverna,  é uma 

forma de manter  a  luz,  o  saber  e  o bem nas mãos de poucos seres iluminados:  os 

iniciados e os sacerdotes do “bem”. Penso, retornando à idéia proposta por Sack (1986), 

que  o  que  se  protege  nos  templos  não  é  o  sagrado,  mas  o  poder  gerado  pelo 

conhecimento e pela manipulação do sagrado. Os votos de obediência, de silêncio e de 

submissão são característicos em diversos rituais de passagem nas instituições religiosas 

– assim nos parece. Estamos aqui mediante o drama social de Victor Turner (1974a) e na 

distinção “do que se faz, do que se mostra e do que se diz”. Esse jogo não é o jogo do 

sagrado, mas o jogo do segredo. Desse modo, sagrado e segredo caminham em uma 

direção única, determinada pelas instituições que fazem do sagrado um segredo.

De  todo  modo,  Johnson  (2002:107)  chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  no 

candomblé, o segredo tem menos haver com a restrição de informações, do que com 

estabelecimentos e contenções de fronteiras espaciais. A restrição mais importante é a 

restrição espacial: não poder entrar, não poder freqüentar ou ser barrado em um espaço 

de culto. Um abian quando é convidado a entrar nos quartos de santo ou mesmo no roncó 

pelo pai ou mãe-de-santo recebe um acesso, uma “chave”, a um espaço restrito. Se ele 
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começar  a  freqüentar  esses  espaços,  adquirirá  cada  vez  mais  conhecimentos. 

Naturalmente, ele poderá já ter lido ou escutado falar das coisas que se passam dentro 

desses espaços; mas freqüentar o espaço, é uma outra qualidade de conhecimento. 

Saber a localização das coisas, primariamente, já é um grande norteador de um 

sujeito em fase de aproximação com o candomblé: no espaço localizam-se “coisas” rituais 

que  possuem  nomes  desconhecidos  e  de  difícil  memorização,  para  quem  não  os 

conhece. Portanto, conhecê-los, saber como são e onde ficam, é uma tarefa que demora 

tempo e que demanda atenção, mas demanda, principalmente, liberdade de locomoção 

pelo  espaço.  Naturalmente,  também demanda uma confiança  mútua entre  família-de-

santo e abian.  Johnson (2002) ainda diz que o pertencimento a uma família-de-santo, 

especialmente após a iniciação, implica uma experiência compartilhada e um privilégio 

espacial compartilhado: o acesso comum a um quarto, a uma mata ou a um altar, que são 

especialmente denotados como lugares de segredos. O segredo no candomblé, para ele, 

não é falado, é performático27.

Parece-nos ser que há uma dose de miopia  ao se tentar  enxergar  a restrição 

espacial  nos  terreiros  de  candomblé,  devido  a  uma  ordem  hierárquica  do  sagrado. 

Sabemos que o espaço do terreiro é sacralizado através do ritual de se “plantar o axé”. 

Não creio que exista nenhuma sacralização maior em um terreiro do que o axé que está 

plantado em seu ariaxé e em sua cumeeira28.  Eis que tanto o axé quanto a cumeeira 

estão  plantados  no  mais  público  e  aberto  espaço  dos  terreiros:  no  barracão  onde 

acontecem as festas. A linha entre o ariaxé e a cumeeira (um está no piso e o outro no 

teto) representa o poste sagrado, o axis mundi ou o Centro eliadiano. Não se restringe o 

sagrado ao público; se restringem, sim, segredos, aquilo que não deve ser visto.

Assim,  parece-nos  que  o  que  diversos  autores  têm  denominado  “espaços 

sagrados” são, na verdade, espaços de poder político-religioso, onde também existe o 

sagrado. Por outro lado, nem tudo o que se chama de “profano” é desprovido de força das 

divindades (sagrado), ao menos quando se considera o olhar “de dentro do fenômeno” 

que nesta pesquisa reforçamos. Percebemos, pois,  que existem mais nuances entre o 

sagrado e o profano do que se tem apregoado por aí, ao menos no universo religioso 

afro-brasileiro.  Há, de certo, perspectivas diferenciadas para cada modalidade religiosa 

estudada, assim como haverá claras distinções entre a percepção religiosa sacerdotal e 

erudita  e  a  percepção  religiosa  popular.  Mesmo  o  catolicismo  apresenta  um  enorme 

27 Em inglês, Johnson usa a palavra “performed” de difícil tradução para o português, mas que seria mais bem 
traduzida como: performatizado – palavra inexistente na língua portuguesa.
28 Esses itens serão abordados no segundo capítulo da parte II.
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diferencial da religião pregada por seu corpo sacerdotal para a concepção religiosa dos 

católicos,  especialmente  se chegarmos à escala  do catolicismo popular  no Brasil,  por 

exemplo, onde há um claro sincretismo com tantas outras formas religiosas, místicas e 

festivas.

Essas  distinções  tornam  inócuas  algumas  visões  simplistas  da  Geografia  do 

sagrado defendida por alguns autores. Poderíamos sugerir uma mudança conceitual: que 

a Geografia passe a operar a dicotomia e a integração entre territórios religiosos, lugares 

sagrados e espaços profanos. Muito do que se denomina “espaços sagrados” não são 

espaços, mas territórios do poder religioso;  por outro lado, muito do que se denomina 

“espaço profano” pode ser considerado lugar sagrado, se observado por uma concepção 

aberta  de  lugar,  engajada  na  fenomenologia  da  percepção  e  dos  rituais  religiosos. 

Reforçamos, assim, uma compreensão do lugar a partir dos eventos, eventualidade, das 

intenções e, portanto, a partir da afirmação do espaço enquanto processo dinâmico tal 

como encontramos na proposta de Massey (2008).

Por sua vez, os espaços profanos seriam espaços onde diferentes perspectivas se 

encontram:  as  perspectivas  econômicas  do  jogo  capitalista,  as  perspectivas  político-

administrativas  do  Estado,  as  perspectivas  espaciais  de  diferentes  religiões,  as 

perspectivas  geográficas  ou  ambientais  de  diferentes  movimentos  sociais,  etc.  Esses 

encontros  produziriam uma geografia  interminada  e  interminável,  uma geografia  onde 

espaço  e  sociedade  se  produzem  e  se  reproduzem,  onde  campos  de  forças  se 

estabelecem, onde há sempre (ao menos) alguma possibilidade de mudança e onde se 

percebe o mundo como processos diversificados, longe de contarem a mesma história ou 

longe de possuírem o mesmo final.

Espaço, território e lugar seriam, assim, fractais ativos de uma geograficidade do 

social,  conforme  propõe  Porto-Gonçalves  (2002a),  na  qual  se  desintegrariam  as 

concepções naturalistas e antropocêntricas dando “lugar” a uma concepção integradora, 

na qual se recuperaria, ainda, a dimensão espacial de uma materialidade historicamente 

construída. Uma geograficidade sagrada deveria ser compreendida como o movimento 

geográfico produzido a partir dos lugares sagrados e dos territórios religiosos ocorridos 

nesse espaço dinâmico.

É ainda possível de se perceber em Porto-Gonçalves (2003, 2000) a ênfase que o 

autor confere ao processo social na formação da Geografia ou, ainda, como sociedades, 

classes ou identidades são “construídas” em lutas, em processos e em movimentos que 

findam sempre em novas geografias. Parece haver uma concordância com Massey (2000, 
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2008) – que atribui valoração processual ao espaço – e com Sack (1983), que percebe a 

territorialidade  como  uma  estratégia  dinâmica,  “que  pode  ser  ligada  ou  desligada”, 

compreendendo a formação do espaço como processo  em processo  que envolve uma 

relação de reciprocidade com a sociedade.

Utilizando a proposta teórico-metodológica sugerida por Brandão (1989), que fala 

em “domínio erudito”,  “domínio de mediação”  e “domínio popular”  no campo religioso, 

sugerimos a seguinte distinção analítica: o lugar, mediante a proposta aqui defendida de 

Geografia do Sagrado, proporcionaria uma escala de análise mais próxima das “formas 

populares de produzir e viver a religião”; chegaríamos, portanto, à escala que nos permite 

enxergar a produção do sagrado no domínio popular (leigos, fiéis e clientes das religiões 

eruditas) – o “sagrado vivido”. Por outro lado, o território nos permite enxergar uma outra 

escala de análise: as estratégias espaciais das religiões eruditas, os conflitos espaciais 

que envolvem as diferentes religiões de mediação ou eruditas, ou, ainda, a territorialidade 

dos sacerdotes eruditos dentro dos domínios populares e de mediação. Ainda, o espaço 

aparece como uma terceira possibilidade de enxergar o fato religioso e de revelar uma 

outra escala de análise: aquela que extrapola o campo religioso e se aproxima de um jogo 

social  mais  amplo.  Ao  discutir  espaço  poderíamos,  por  exemplo,  discutir  a 

expropriação/apropriação  dos  lugares  sagrados  (secularização  da  economia  sagrada) 

pelas relações capitalistas de produção e consumo e pela racionalidade compósita29 que 

lhes  são  peculiares.  Nessas  duas  últimas  escalas,  estaríamos  nos  aproximando  da 

abordagem do “sagrado concebido” pelas instituições religiosas, acadêmicas ou político-

econômicas.

Lembramos que a classificação dada pelos geógrafos que trabalham esse campo 

é a de Geografia da Religião e não Geografia do Sagrado. Uma Geografia do Sagrado 

(vivido,  especialmente)  teria,  por  suposto,  uma  outra  abrangência,  mais  econômico-

cultural do que propriamente política, ao passo que uma Geografia da Religião teria um 

cunho mais político, tal qual observamos no trabalho de Sack (1986), quando este aborda 

as territorialidades religiosas do ponto de vista hegemônico. Tocamos, nesse momento, 

em uma questão epistemológica: o olhar de uma racionalidade acadêmica sobre formas 

de racionalidades que lhes são difíceis de compreender por não mergulharem na escala 

primordial da produção ritual do sagrado: a escala do lugar onde se expressa o sagrado 

vivido.

29 Zaoual, Hassan (2003)
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Qual de nós já não viu um carro em uma rua ou estrada com “fios de conta”30, fitas 

do Bonfim, figas etc. pendurados no retrovisor? Também, quantos já não viram oferendas 

deixadas  em  uma  rua  ou  uma  rodovia?  Os  religiosos  afro-brasileiros  percebem  os 

domínios de Ogum na tecnologia, nas estradas, nos automóveis e nas guerras. Como 

seres que aprendem a manipulação do sagrado, eles sacralizam objetos, dentre os quais, 

os automóveis; há rituais precisos para consagração destes, muito comuns de se fazer, 

especialmente quando se adquire um novo veículo. Assim, um automóvel circulando por 

uma rodovia – uma representação dos fluxos da globalização – pode ser analisado pela 

fenomenologia do sagrado afro-brasileiro como um corpo-lugar sagrado de um religioso, 

dirigindo um móvel sacramentado,  passando em um lugar  sagrado onde mora Ogum. 

Quais serão os limites para se compreender as distinções entre sagrado e profano?

Até  onde  pode  um  trabalho  de  campo  bem  estruturado  dar  conta  de  uma 

percepção integrada dos lugares sagrados? Escutamos,  assim, propostas de modelos 

redutores das geograficidades sagradas em que se separam, indevidamente, o sagrado 

do profano, a sociedade da natureza, o coletivo do individual.

O mundo sagrado aparece, antes, como uma fronteira do que como um limite. O 

espaço sagrado é uma fronteira aberta aos mais diversos encontros e experiências;  é 

território (simbólico) de transformação e é lugar concreto de vivências.

O resultado mais provável de uma eidética do fenômeno religioso é a libertação do 

sagrado,  à medida que ele  passa a ser  entendido  como uma relação entre o sujeito 

mundificado e o seu mundo. O sagrado torna-se assim um poder que extrapola a esfera 

das instituições religiosas.  Ele  é um poder  presente em cada indivíduo da sociedade 

religiosa.  Como tal,  ele  se multiplica,  ele se recria  onde não existia,  ele se mistura à 

multidão, ele se contextualiza na metrópole de concreto.

Eis aqui uma diferenciação do sagrado vivido do sagrado concebido: enquanto o 

sagrado vivido  se  apresenta como uma força  de mutação,  adaptação  e  multiplicação 

ilimitadas,  o  sagrado  concebido  apresenta-se  estanque,  limitado  e  “privatizado”. 

Percebemos, pois, que muitos estudos feitos a partir de Durkheim e Eliade partiram desse 

sagrado concebido e, por isso, enxergavam fixidez onde poderia haver movimentações 

contínuas.

Talvez seja também nesse sentido e sob essa influência que pais e mães-de-santo 

do candomblé (em seus discursos tradicionalistas), pela adoção do sagrado concebido, 

criticam a possessão de orixás nos cultos de umbanda. Para os adeptos do candomblé, 

30  Colares consagrados aos orixás.
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chega a ser irônico que a umbanda trabalhe com possessões de orixás; para aqueles, ela 

possuiria possessões apenas de espíritos de caboclos, pois a força sagrada dos orixás 

reside nos complexos fundamentos do candomblé de origens “genuinamente africanas”. 

Mas eis que o sagrado não se apreende, se repreende ou se limita; ele existe, se cria e se 

recria.  O  sagrado  vivido  desconhece  limites  e  rompe  os  ditames  das  instituições 

religiosas.

Assim, para operar em sentidos apontados por Durkheim (2003), Eliade (1995) e 

Rosendahl (1999), uma vez que o sagrado possui os seus “pontos fixos”, o “entorno”, o 

“ao redor” e o “em frente” tornam-se profanos. Os espaços profanos tornam-se livres para 

a constituição de outras vivências; profanos espaços ao invés de lugares sagrados! Eis a 

lógica desterritorializante da racionalidade colonialista européia.

A racionalidade desterritorializadora do capital encontra um lugar de conforto na 

Geografia Cultural ou na Geografia da Religião. Não queremos, é certo, despolitizar os 

estudos religiosos na Geografia, ao contrário, queremos afirmar uma Geografia religiosa 

muito mais ampla do que se tem descrito até então. Afinal, a religião só existe porque 

existe o sagrado e não podemos reduzir esse último a um ponto fixo no espaço nem à 

escala de um único universo religioso – é isso o que ´penso ter aprendido com a reflexão 

sobre a geograficidade das reiligosidades afro-brasileiras.  Reduzir  a visão sagrada do 

espaço é restringir as possibilidades de diálogo existentes entre o poder hegemônico e 

aqueles  que  fazem  do  espaço  seus  lugares  de  existência.  Concebe-se,  então,  a 

preservação  arquitetônica  e  dos  saberes  imateriais  de  um  grupo,  desde  que  ele  se 

restrinja ao seu espaço fixo, circunscrito. Estamos, pois, diante de um claro conflito entre 

racionalidades, territorialidades e geograficidades diferentes. A luta colonialista ainda não 

acabou.  Mas  é  preciso  entender  que  o  lugar  e  o  território  são  dos  mais  eficazes 

formadores de identidade que possamos conceber. Portanto, ao falarmos de diversidade 

e  de  direitos  humanos,  devemos,  obrigatoriamente,  pensar  no  espaço  como  escala 

fundamental de reflexão.

Como partícipes do fenômeno estudado, trazemos questionamentos mediante as 

distinções rígidas entre espaço sagrado e espaço profano e propomos uma classificação 

conceitual  entre  território  religioso,  lugar  sagrado  e  espaço  profano.  Anunciamos  o 

prelúdio do comportamento espacial singular (geograficidade?) da sociedade religiosa que 

defendemos,  na  qual  uma  ampla  gama  de  lugares  é  sacramentada  e  sagrada,  não 

somente os templos onde se exerce a política e a economia religiosa. A idéia mais forte 

para se relacionar com o sagrado, no contexto em que pesquisamos, não é a do profano, 
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mas é a idéia de religiosidade. É a aproximação com a religiosidade que estabelece o 

sagrado e não propriamente o afastamento do profano. A instituição religiosa seria, deste 

modo, o território de negociação do conhecimento e da prática religiosa européia onde se 

torna conveniente crivar uma divisão entre o sagrado e o profano. Nesse território ocorre 

uma mediação entre as racionalidades compósitas e a desterritorialização do capital, do 

Estado ou das ações ambientalistas.

Em muitos casos, a religião tende a se aliar ao poder econômico; na verdade, em 

muitos casos, ela se transforma no poder econômico – não é à toa que se promove uma 

redução da esfera sagrada ao templo. Nesses casos, as religiões destituem as esferas 

sagradas dos fiéis, dos leigos e dos clientes31 religiosos e estabelecem a lógica erudita da 

religião – aquela dos sacerdotes profissionais, dos padres e pastores (Brandão, 1986). A 

economia do sagrado deve se processar, então, nos templos-territórios onde o controle 

sobre os fiéis, sobre os cultos, sobre os dízimos e sobre a comercialização do sagrado se 

faz com maior eficácia. Trata-se de uma territorialidade religiosa nos moldes propostos 

por Sack (1983): estratégia espacial para controlar, influenciar e dominar.

Observe-se que a escala do território (religioso) se situa entre a escala do lugar 

(sagrado) e a escala do espaço (profano), ou seja, entre as perspectivas sagradas dos 

fiéis  e  as  estratégias  de  secularização  (profanação)  do  capital.  Esse  jogo  se tornará 

tendencioso à manutenção da racionalidade compósita, caso a religião estudada estiver 

posicionada ao lado dos produtores do sagrado; por outro lado, tenderá à secularização 

ou à profanação do mundo, se a religião estudada estiver mergulhada nos interesses de 

lucro de seus dirigentes, que, aliados aos sistemas de comunicação de massa, promovem 

um olhar intermitente dos fiéis aos templos.

O  mundo  sagrado  do  fiel  estará,  portanto,  expandindo-se  ou  reduzindo-se 

(espacialmente)  mediante  a  injunção  política  de  sua  religião/religiosidade.  Isso  pode 

representar, no fundo, a opção pela escala do espaço ou pela escala do lugar. A escala 

do espaço, por ser mais ampla, diminui a percepção sagrada do fiel; já a escala do lugar, 

por se tratar da experiência do fenômeno em suas bases, amplia sua percepção sagrada. 

Vejamos  a  Figura  12,  na  qual  tentamos  retratar  as  esferas  profanas,  sagradas  e 

religiosas,  seus  correspondes  sujeitos  (capital,  fiéis  e  sacerdotes)  e  suas  escalas 

geográficas.

31  Utilizamos aqui a proposta sociológica de Brandão (1986).

81



   Sociedade
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      de Sacerdotes

      Comunidade de Fiéis

Figura 12 – Geometria das esferas do fato religioso.

Nessa  figura,  que remete  a  uma geometria  do fato  religioso  (na falta  de uma 

melhor  denominação),  torna-se  fácil  a  compreensão  do  que  anunciamos:  uma 

configuração que integre o profano e o religioso tornaria essas esferas mais poderosas e 

implicaria a diminuição da área de atuação do sagrado. Já a integração entre o religioso e 

o  sagrado  poderia  fortalecer  as  racionalidades  compósitas  dos  fiéis  e  restringir  a 

secularização do mundo. O território religioso funciona,  assim, como uma interlocução 

entre o espaço profano e o lugar sagrado; dele se extraem as políticas que tenderão a 

uma lógica geográfica mais próxima do pólo dominante ou do pólo subalterno. Por outro 

lado, uma integração entre o sagrado e o profano poderia aumentar a participação das 

territorialidades religiosas sobre o espaço geográfico que se efetivariam como o poder 

controlador do espaço. A essa última possibilidade devemos nos remeter às sociedades 

“tradicionais” ou aos Estados fundamentalistas islâmicos, por exemplo.

O espaço profano só pode existir  para o homem profano, com ressalvas,  pois, 

como afirma Eliade (1995, p. 27),

[...]  uma tal existência profana jamais existe no seu estado puro. Seja 
qual for o grau de dessacralização do mundo a que tenha chegado, o 
homem  que  optou  por  uma  vida  profana  não  consegue  abolir 
completamente  o  comportamento  religioso.  [...]  até  a  existência  mais 
dessacralizada  conserva  ainda traços de uma valorização religiosa do 
mundo.

Podemos nos arriscar a afirmar que, para o postulante do espaço profano, o lugar 

sagrado é fictício;  já  para o postulante do lugar  sagrado,  o espaço profano é fictício. 

Essas ficções podem, contudo, invadir o mundo de um ou de outro, quando o conflito se 

estabelece e uma escala se sobrepõe a outra. Nesses momentos, podemos afirmar que o 

Espaço
Profano

Lugar
Sagrado

Território
Religioso
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fictício se torna real e imprime uma dialética ao outro. As estruturas do poder se fazem 

sentir especialmente em prol da integração entre a religião e o capital  que promove a 

profanação do mundo do fiel e a destituição de sua racionalidade compósita.

Contudo, para se pensar em uma geometria do espaço metropolitano, deveríamos 

pensar uma outra imagem que represente as diversas possibilidades de ocorrência da 

geometria do fato religioso. Nesse sentido, é ainda interessante voltarmo-nos à idéia da 

geometria do poder de Massey (2008) que se estabelece de forma desigual entre aqueles 

que detêm o poder dos mecanismos de tomadas de decisões e da mobilidade dos fluxos 

hegemônicos e aqueles outros que se situam na extremidade receptora desses fluxos. 

Numa sociedade permeada por um lógica da desigualdade e da contínua concentração 

de poder, e cujos espaços refletem essas desigualdades e concentração, as interseções 

entre as diferentes perspectivas do fato religioso poderão também ser influenciadas pelas 

estruturas vigentes e tornar-se em mais um dos fatores de impulsão dessa desigualdade 

e dessa concentração de poder.

Figura 13 – Geometria do fato religioso no espaço metropolitano

                                    Legenda:              lugar sagrado

                                                                       território religioso

                                                                                       espaço profano

Salientamos três situações nesta figura sobre  a geometria  do fato religioso no 

espaço metropolitano, a saber: i) a primeira situação demonstra uma maior intercessão 

entre lugares sagrados e espaços profanos; ii) a segunda situação demonstra uma maior 

intercessão entre espaço profano e território (ou territorialidades) religioso, e; iii) a terceira 

situação demonstra uma maior intercessão entre os lugares sagrados e o território (ou 

territorialidades)  religioso.  Mas,  conforme  podemos  perceber,  as  intercessões  são 

múltiplas e não se atêm às situações dominantes que aludimos anteriormente. O jogo 

entre essas três escalas espaciais  de poder poderá tender  a um objetivo  ou a outro, 

mediante a aproximação de duas esferas proeminentes. Contudo, essa aproximação não 

diluirá,  por  completo,  a  existência  de  um  terceiro  elemento  que  poderá,  a  qualquer 

momento, interferir na conjunção espacial do fenômeno religioso.

Resta-nos indagar: em quais das esferas anteriormente demonstradas se situam 

os pesquisadores da denominada Geografia da Religião e a partir de quais pressupostos 

eles constroem sua ciência?

1

2 3
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Objetivamos,  nesta  pesquisa  particular,  alcançar  uma  compreensão  da 

geograficidade das sociedades afro-brasileiras a partir de um estudo que centraliza suas 

atenções no candomblé e na umbanda a partir da escala do lugar integrada à escala do 

território. Esta tese se afirma a partir de um anunciado bipartido: i) a dissolução da rigidez 

entre  o  espaço  profano  e  o  espaço  sagrado  mediante  perspectivas  endógenas  em 

diferentes formas de religiosidade afro-brasileiras; ii) a compreensão de geograficidades 

características  das  religiosidades  afro-brasileiras  no  meio  metropolitano,  realçando  o 

papel das relações espaciais que se estabelecem entre corpo, sociedade e meio.

4.     PERCURSOS METODOLÓGICOS 

[...] o método não pode ser abordado do ponto de vista disciplinar,
mas como instrumento intelectual e racional que possibilite

a apreensão da realidade objetiva pelo investigador.
(SPOSITO, 2004, p. 23).

Voltemos  às  coisas  no  espaço;  uma  inspiração  fenomenológica  se  explicita  nessa 

pesquisa.  Ousaria  dizer  que este caminho foi  instintivamente  rastreado num momento  leigo, 

original e originário da pesquisa; posteriormente ele foi academicamente nomeado, elucidado e 

lapidado. Desde os primórdios nós achávamos que era preciso primeiro nos debruçar sobre os 

acontecimentos e, a partir deles, fazermos uma leitura incomum das religiosidades de matrizes 

africanas no Brasil. Nos parágrafos que se seguem, apontamos o jogo da construção teórico-

metodológico desse caminho percorrido. Libertando-nos, contudo, das amarras (ou da ordem) 

cronológicas em que os aportes conceituais apareceram é importante frisarmos, nesse momento, 

o encaixe das reflexões de Merleau-Ponty sobre essa tese.

84



Primeiramente, devido à importância que Merleau-Ponty (1999) concebe ao mundo vivido 

e às considerações que ele faz sobre os processos da experiência do ser-no-mundo. Ao enfatizar 

as relações entre experiência, reflexão e conhecimento, o autor faz emergir a tessitura do mundo 

vivido dentro das academias, para o qual a filosofia seria “uma experiência elucidada” (p. 99). 

Para Merleau-Ponty,  o reconhecimento dos fenômenos implica numa teoria da reflexão e um 

novo cogito.

O sentir é esta comutação vital  com o mundo que o torna presente para nós 
como lugar familiar de nossa vida. [...] A reflexão estará segura de ter encontrado 
o centro do fenômeno se ela for igualmente capaz de esclarecer sua inerência 
vital e sua intenção racional.  [...] A experiência dos fenômenos é a explicitação 
ou o esclarecimento da vida pré-científica da consciência, que é a única a dar seu 
sentido completo  às operações da ciência,  às quais  estas operações sempre 
reenviam (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 92).

Dessa forma, a percepção dos fenômenos torna-se a ferramenta da construção da ciência 

fenomenológica.  Essa  percepção  é  entendida  como  a  capacidade  de  ver  ou  dar  sentidos 

imanentes em uma “constelação de dados” que existem no meio circundante. Para o autor a 

percepção  seria  o  pensamento  de  perceber  as  coisas,  uma  ciência  iniciante  que,  uma vez 

iniciada,  ultrapassa-se  por  seu  movimento  próprio.  Ao  sugerir  a  metodologia  da  percepção 

fenomenológica, Merleau-Ponty considera a reflexão como uma operação criadora que promove 

uma mudança na estrutura de nossa experiência.  Dessa forma, experiência e reflexão formariam 

o caminho metodológico a se seguir. Não doravante, utilizamos este método para chegarmos ao 

nosso texto composto.

Nesse  sentido,  reportamo-nos  à  epígrafe  apresentada  neste  subitem.  A  questão 

metodológica, aqui, não se refere apenas a um mecanismo de escolha sobre um caminho a se 

perseguir em busca do resultado da pesquisa. Na verdade, o método, aqui, evidencia uma série 

de inquietações que perpassam a mente do pesquisador. Esse método representa, tampouco, 

um  caminho  predeterminado,  senão  que  ele  foi  se  constituindo  à  medida  que  a  pesquisa 

avançava. O objeto pesquisado e a razão do pesquisador (e todas as colaborações externas) 

criavam,  a  todo  tempo,  novas  perspectivas  e  novos  caminhos.  Contudo,  a  percepção  de 

determinados fatos, a princípio de foro íntimo, começou a se mostrar como o caminho para criar 

uma ruptura com algumas questões que intuitivamente me incomodavam. Desde aí pude chegar 

até alguma verdade não-dita anteriormente, ao menos na ciência geográfica, quero crer.

Com isso, constituiu-se um dos objetos dessa tese: a desconstrução da rigidez, da fixidez 

e  dos  limites  intransponíveis  entre  espaço  sagrado  e  espaço  profano,  ao  menos  quando 

observadas  a  perspectivas  das  religiosidades  afro-brasileiras,  e  o  jogo  dinâmico  e  fractal 

existente entre sociedade religiosa e natureza na construção do espaço metropolitano do Rio de 
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Janeiro. Entre o sagrado e o profano existiriam espaços como fronteiras abertas, onde algo novo 

sempre se inicia, lugares de vivência, de comunicação e de trocas e territórios religiosos onde 

ocorrem a manipulação e a administração do sagrado. Entenderia, então, a diferença entre o 

“sagrado vivido” pela sociedade religiosa e o “sagrado concebido” pela ciência e por algumas 

instituições  religiosas  comprometidas  com  a  racionalidade  eurocêntrica.  Esta  pesquisa  se 

fundamenta,  de  certo,  na  cooptação  do  sagrado  vivido  pelas  sociedades  religiosas  afro-

brasileiras e na projeção de suas geograficidades, nas quais meio e sociedade se articulam em 

processos de mútuos entrelaçamentos.

Devo,  então,  apontar  para  a  influência  dos  estudos  do  antropólogo  Victor  Turner  na 

“montagem” do processo metodológico desta pesquisa32. Nesse sentido, houve uma condução 

inevitável no aprimoramento do meu olhar sobre processos rituais, essenciais para entender o 

fato religioso. Ao iniciar os trabalhos de campo, apontei meu olhar para os rituais de iniciação no 

candomblé, especificamente para os iniciados, a fim de perceber as transformações nos corpos e 

na  corporeidade  dos  neófitos  –  essas  observações  estavam  destinadas  a  se  tornar  um 

importante capítulo da tese em construção.

A  partir  de  levantamentos  etnográficos  desses  rituais,  conjugados  às  leituras  de 

Heidegger, encontrei um arcabouço mais amplo, que falava da coexistência heideggeriana e que 

me mostravam não ser suficiente abordar apenas os iniciados nos rituais  de iniciação.  Esse 

arcabouço tratava da movimentação que se fazia em um terreiro de candomblé pelos filhos-de-

santo  da  casa  e  demais  freqüentadores  –  que  quero  aqui  entender  como  o  “mundo 

heideggeriano”. Fora do espaço restrito onde se moldavam os neófitos, havia uma coletividade 

envolvida em um objetivo único que os tornava uníssonos, mesmo com todas as contradições e 

discordâncias. As diferenças jamais eram omitidas ou desconsideradas, mas havia um objetivo 

maior, uma razão de ser e de estar naquele momento, naquele espaço: a gestação dos neófitos. 

Assim são os eventos: unem no espaço e no tempo aquilo e aqueles que estão separados. Esse 

evento particular,  contudo,  se observado sob uma outra escala,  da qual  poderíamos focar  o 

movimento amplo das religiosidades afro-brasileiras, produziria um efeito diferente: a percepção 

dos movimentos de r-existência33 cultural e espacial dessa sociedade. A reprodução dos neófitos 

é a própria reprodução do grupo social.

Desse modo, o (eterno) retorno a Nietzsche parecia fundamental, pois necessitava dar 

maior  mobilidade  ao  fundamento  transcendente  heideggeriano.  Coincidentemente  ou  não, 

32  As  considerações  mais  profundas  sobre  a  influencia  de  Turner  aparecerão  em  capítulos 
posteriores, que tratam sobre o corpo como lugar sagrado e sobre os ritos de calendário das 
religiões afro-brasileiras.

33 Porto-Gonçalves, 2002c
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começaria,  em  breve,  a  ler  Doreen  Massey  e,  a  partir  daí,  apropriar-me  de  leituras  anti-

essencialistas que confrontavam com parte do que havia sido construído. 

Milton  Santos  (2002,  p.  100)  já  nos  afirmara  que  o  espaço  geográfico  é  um híbrido 

constituído de sistemas de objetos e sistemas de ações, de fixos e de fluxos. Assim, também, 

não iremos compreender interdições entre identidade e diferença, entre pertencimento e fluidez, 

mas propomos que os lugares têm uma subjetividade própria que se processa historicamente e, 

por  isso  mesmo,  essa  subjetividade  se  transforma,  e  por  se  transformar,  ela  se  permite 

permanecer ela mesma.

As chaves que conectam, neste trabalho,  essas diferentes propostas são os eventos. 

Efêmeros, sem dúvidas, mas capazes de imprimir poder sagrado à movimentação e à fixação do 

axé nos lugares sagrados afro-brasileiros. O axé, que significa energia, fluidez e vida, é o poder 

ao qual nos referimos. O axé é a dinâmica do mundo afro-brasileiro;  foi o axé existente nos 

corpos dos africanos que se transportou para o Brasil e faz-se, hoje, presente em muitos outros 

corpos e em muitos outros lugares. O axé antropomórfico é fruto da ritualização e é a essência 

da transformação. O rito é relação e é transformador.

Como  há  complementaridade,  conforme  já  demonstramos,  entre  pertencimento  e 

liberdade,  peso  e  leveza,  identidade  e  diferença,  há  também  complementaridade  entre 

transformação  e  transcendência.  A  idéia  de  transcendência  é  também  processual  e  admite 

transformações:  a  liberdade  é  o  fundamento  fundamentante!  O  ser  liberto  pode  alcançar  a 

vivacidade e a mobilidade da inteligência  para manter  a diferença e a singularidade mesmo 

dentro da igualdade.  Liberdade é,  aqui,  um princípio fundamentante do lugar  e é assim que 

pretendemos entendê-lo ou almejá-lo: como um espaço de idas, de vindas e de permanência.

Essas concepções nos ajudariam, nesse caso, a pensar sobre o universo afro-brasileiro 

em sua coexistência e indagar se haveria comportamentos espaciais singulares e transcendentes 

nessa sociedade religiosa. Caso existissem, quais seriam essas singularidades? Como seriam 

suas essências transcendentes e processuais? Quais  seriam os fundamentos,  as razões,  as 

óticas  ou  as  lógicas  que  perpassam  o  “ser  no  mundo”  afro-brasileiro  e  por  que  tipo  de 

transformações ele estaria passando?

Ao  tentar  responder  a  essas  indagações,  não  podemos  nos  esquecer  de  que  esse 

universo se situa em um Brasil do século XXI, com todas as suas complexidades e controvérsias, 

mas, fundamentalmente, um país marcado pelo encontro de culturas e pelos impactos gerados 

por uma economia global. 

Sodré (2002) fala da formação do candomblé como uma reterritorialização condensadora, 

fruto  da  diáspora  africana  para  o  Brasil.  Ora,  se  a  diáspora  é  formada  pelo  transporte  de 
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indivíduos em grupo de um ponto ao outro, a religiosidade reterritorializada resistiu devido a uma 

imbricada  rede  de  conhecimentos  que  foram  trazidos  nos  corpos  dos  africanos  que  aqui 

chegavam. Assim, consideramos o corpo como um lugar de especial atenção para este estudo, 

até mesmo porque para essas religiões o corpo é concebido como unidade sagrada. Contudo, o 

corpo em si só não nos esclareceria a pretensa geograficidade. Para, então, dar uma mobilidade 

ao corpo (sem a qual não poderíamos perceber as marcas espaciais por ele implementadas), 

nos  focamos  na  corporeidade  como  elemento  de  ligação  entre  o  corpo,  o  mundo  e  a 

geograficidade. Há ainda de se considerar  que não são apenas os terreiros e os corpos os 

lugares  sagrados  para  as  religiões  afro-brasileiras  estudadas.  Conforme  analisaremos  nos 

capítulos subseqüentes, há uma releitura mística e uma reinterpretação cósmica do novo espaço 

habitado mediante a visão do sagrado originária, que gerou novas colocações para o axé dos 

orixás, que se encontra em matas, cachoeiras e espaços públicos e privados diversos. Tudo isso 

transmitido por uma movimentação que denominamos de corporeidade.

A  fenomenologia  e  a  hermenêutica  tornaram-se,  conforme  anunciado  anteriormente, 

opções  propícias  para  alcançar  os  objetivos  propostos.  Era  preciso  observar  as  coisas  no 

espaço,  observar  como  elas  acontecem  e  analisar  a  percepção  dos  que  participam  do 

movimento de colocar/enxergar coisas no espaço. Queríamos entender o mundo a partir de seu 

enunciado e das leituras que dele fazemos. Enxergar um traçado diferencial no comportamento 

humano  do  grupamento  estudado,  ainda  que  percebêssemos,  sempre,  a  possibilidade  da 

transformação como uma perspectiva da humanidade.

Em  nossa  proposta  metodológica,  houve  ainda  o  apoio  dos  escritos  de  Estermann 

(1998:35) que em seus estudos sobre filosofia  andina e sobre a contestação de uma supra-

filosofia  ocidental  (européia  e  estadunidense)  buscou  compreender,  através  da  “filosofia  de 

concepção intercultural”, algumas relações entre cultura, essência, filosofia e processo. Para o 

autor, é preciso entender que filosofia, em sentido amplo, é algo que compete a todos os povos e 

a todas as épocas, ao contrário do que afirmam as correntes de pensamento modernas e (até 

mesmo) as pós-modernas. Toda expressão filosófica teria uma conotação cultural particular; “a 

filosofia  é um fenômeno cultural,  sem esgotar-se em uma determinada cultura”.  Contudo,  as 

culturas não estão estanques, elas se comunicam. Portanto, há de se buscar um diálogo (ou 

polílogo)  dialógico  (e  não  dialético)  intercultural  entre  aqueles  que  produzem  filosofia  sob 

diferentes  bases  culturais.  Cultura  e  filosofia  são  processos  abertos  sobre  os  invariantes 

humanos que abrem, assim, a possibilidade da “fusão de horizontes” hermenêutica.

Estermann enfatiza a hermenêutica a partir da experiência e da interpretação vivencial 

(ainda que não conceitual) numa pesquisa sobre uma sociedade ágrafa calcada no anonimato 
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dos sujeitos  filosofantes. O autor estabelece um paralelo com a idéia do ser-no-mundo (in-der-

Welt-Sein) heideggeriana, para falar de uma sub-consciência coletiva do homem andino. Neste 

contexto, ele propõe alguns passos metodológicos da  gnosis da filosofia andina: i) a realidade 

crua como um suposto objetivo e pré-vivencial; ii) a experiência vivencial dessa realidade; iii) a 

interpretação conceitual  e sistemática dessa experiência vivida;  iv)  a reflexão e interpretação 

histórica dessa filosofia originária.

Inspirados na metodologia  dos estudos sobre a filosofia andina de Estermann (1998), 

elaboramos uma proposta para a apreensão da racionalidade (ou da filosofia) do nosso universo 

religioso estudado a fim de que isso nos ajudasse a compreender e a traçar a geograficidade 

pretensa. No caso, o que nos possibilitou compreender parte dessa filosofia foi nos “debruçar” 

sobre os “fundamentos” de santo,  ou seja,  sobre os segredos das magias e dos rituais que 

imantam a presença dos Orixás e que são, muitas vezes, contados através dos itans. Adianto 

que, contudo, não desfilaremos ou descreveremos os fundamentos nesse trabalho; isso seria 

romper a ética de um pesquisador mundificado no contexto. Para efeitos dessa pesquisa,  os 

fundamentos nos ajudam a compreender os pensamentos e as práticas existentes nas diversas 

formas das religiosidades afro-brasileiras; o que será devidamente explicitado nessa pesquisa 

são essas compreensões sobre o universo estudado, com descrições ligeiras e incompletas dos 

fundamentos.

Atingimos,  então,  as observações de campo. As primeiras tentativas acabaram sendo 

parcialmente frustradas por uma questão particular. Comecei a elaborar a pesquisa no terreiro 

em que eu freqüentava, pois acreditava que isso iria facilitar o meu acesso a dados e rituais e a 

compreensão do contexto  estudado.   Eis  que ocorreria  o contrário:  o  fato de ser  um yaô – 

iniciado de “baixa patente” – restringia o meu acesso a rituais e, em momentos cruciais,  era 

impedido de concluir minhas observações.

Assim, fui obrigado a traçar uma “rota alternativa”: comecei a fazer as observações no 

terreiro pertencente a um irmão-de-santo. Nesse terreiro, por ser irmão do pai-de-santo da casa, 

eu alcançava uma alta patente: era tio dos filhos daquele terreiro e poderia ter acesso a todos os 

rituais e livre circulação pela casa. A estrutura hierárquica é definidora de limites no universo do 

candomblé, muito embora existam possibilidades de se “furar” muitos desses limites.

Das observações extraídas nesse terreiro, surgiam algumas reflexões que foram sendo 

compartilhadas com os irmãos e sobrinhos-de-santo, que se tornaram interlocutores da pesquisa. 

A partir do momento em que as observações dos fatos (que integram sujeitos e objetos) geravam 

“descobertas”,  estas eram coletivizadas e a “comunidade”  debatia  o assunto.  Fazíamos uma 

espécie de “tempestade de percepções” sobre o assunto e, em pouco tempo, eles começavam a 
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dar  mais  exemplos  e  a  lembrar  de  outras  situações  que  corroboravam  aquela  perspectiva 

defendida. Essas interlocuções aguçavam a percepção dos pesquisados e, algumas vezes, eles 

me chamavam a atenção para algo que acontecia naquele momento e naquele lugar que era 

pertinente  à  evidência  da  pesquisa,  ao  qual  eu  não  estava  prestando  a  devida  atenção.  A 

comunidade  do terreiro  passou,  então,  a  construir  a  tese em conjunto.  Possivelmente,  esse 

movimento propiciou uma mudança do olhar  da própria comunidade mediante eles mesmos, 

mediante o espaço/território/lugar e mediante o tempo em que eles se encontram.

Aos  poucos,  essa  proposta  de  tese  tornava-se  uma  construção  coletiva.  Nosso 

pensamento não vivia  no “seco”;  nosso peixe  nadava em um vasto oceano.  Não raramente, 

algumas  colocações  desta  tese  foram  iniciadas  pela  comunidade  e  eram,  posteriormente, 

analisadas pelo pesquisador, partindo da proposta de analise intencional da fenomenologia, ou 

seja, concebendo a relação entre o objeto e a consciência do objeto34.

Ainda, houve uma proposta prevista, com limitada importância no início da pesquisa, que 

acabou se tornando fundamentante de nossas argumentações: os rituais de umbanda. Vertente 

cristianizada e “indigenizada” do candomblé, a umbanda popularizou-se no Rio de Janeiro, desde 

o início do século XX, ao adotar os santos católicos como imagens rituais, ao cultuar os espríritos 

dos indígenas e dos caboclos brasileiros em seu panteão sagrado, ao relacionar  o culto dos 

orixás  ao  kardecismo  e  ao  abrir  as  portas  dos  terreiros  à  população  branca  do  país.  Com 

pretensões tradicionalistas menos evidentes do que no candomblé, a umbanda não se intimidou 

ao promover rituais coletivos em espaços públicos da metrópole do Rio de Janeiro. Assim ao 

olhar para a metrópole, objetivo que me propusera fazer nessa pesquisa, fui forçado a “quebrar” 

o invólucro dos rituais de candomblé, uma vez que a umbanda se fazia muito mais visível  e 

evidente no espaço metropolitano, ao menos em seus espaços públicos.

É preciso apontar a influência da antropóloga Stefania Capone nesse sentido específico 

desta pesquisa. No livro A Busca da África no Candomblé: Poder e Tradição no Brasil (2004), a 

autora  observa  as  religiões  afro-brasileiras  como  um  continuum,  livre  das  concepções 

tradicionalistas  enormemente presentes  nos  estudos e  nas  produções  sobre  candomblé.  Em 

seus  estudos,  ela  percebe  haver  a  construção  de  uma  tradição  que  se  estabelece  com  a 

primazia do candomblé nagô (especialmente dos terreiros soteropolitanos) sobre o candomblé 

banto  e  destes  sobre  as  formas religiosas  “sincréticas”  como a  umbanda.  Para  a  autora,  a 

construção dessa tradição se deu em prol de alguns fatores, mas em destaque o papel de uma 

34  Dartigues (2008, p. 23) assinala que “se o objeto é sempre um objeto-para-uma-consciência, 
ele  não  será  jamais  objeto  em si,  mas  objeto-percebido  ou  objeto  pensado,  rememorado, 
imaginado,  etc.  A  análise  intencional  vai  nos  obrigar  assim  a  conceber  a  relação  entre  a 
consciência e o objeto sob uma forma que poderá parecer estranha ao senso comum. [...] o 
estudo dessa correlação consistirá numa análise descritiva de campo de consciência”.
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inteligentsia acadêmica em torno da questão. Desse modo, antropólogos, etnólogos e sociólogos 

estabeleceram, ou ajudaram a estabelecer, uma hierarquia religiosa afro-brasileira.

Processos identitários religiosos afro-brasileiros deveriam se espelhar, então, em lugares 

privilegiados: os terreiros de candomblé nagôs. Uma suposta supremacia ritual e a territorialidade 

dos nagôs se afirmam a partir da inserção nacional e global de seus terreiros que espelha a 

hierarquia  existente  nas  diferentes  formas da  religiosidade  afro-brasileira.  Da  territorialização 

condensadora (SODRÉ, 2002) aos geossímbolos (CORREA, 2004), os terreiros nagôs, territórios 

de resistência e lugar de identidade, tornam-se os espaços privilegiados e dominantes dessas 

culturas subalternas.

Sabemos  que  em  outros  ‘circuitos’  afro-brasileiros  a  religiosidade  também  se  faz 

presente.  Sem  a  pressão  das  divagações  sobre  ‘pureza’  ritual  africana  ou  a  ‘tradição’  do 

candomblé brasileiro, essas religiosidades se mesclam com outros princípios sagrados (católicos 

e indígenas) nos subúrbios, quilombos e demais espaços subalternos do país.

Entendemos que nem só de geossímbolos globais e de terreiros de candomblé sobrevive 

a  religiosidade  afro-brasileira.  Há  outras  forças  religiosas  nesse  universo  de  subalternidades 

hierarquizadas.  Seria,  pois,  cabível  pensar  em  territorialidades  como  estratégias  territoriais, 

conforme propõe Sack (1986), para esses universos? Caso seja propício esse estudo, caberia 

pensar a territorialidade religiosa afro-brasileira apenas a partir de seus ícones? Por onde andam 

os  estudos  sobre  a  territorialidade  e  o  território  daqueles  grupos/segmentos  sociais  que 

chamaremos de ‘desprovidos de tradição e poder’?

Tentando analisar as produções geográficas sobre religiosidade afro-brasileira do ponto 

de vista da construção de uma tradição nagô, apontamos que algumas publicações têm sido 

incluídas na Coleção Geografia Cultural organizada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre 

Espaço e Cultura (NEPEC) do Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro  (UERJ).  Compondo  a  coleção,  encontram-se alguns  artigos  que  são adaptações  de 

capítulos da tese de Correa (2004).  Tais publicações mencionam sempre o candomblé nagô 

soteropolitano.

Explicitamos que o problema não se encontra na abordagem da tese de Correa (2004), 

mas no risco de a ciência geográfica ‘optar’, a exemplo de outras disciplinas, pela afirmação do 

poder e da tradição da cultura nagô dentro do panteão afro-brasileiro. Há, ainda, nessa coleção, 

um artigo de Sahr (2001), no qual o autor compara as espacialidades e as relações com o poder 

exercidas pelo culto a São Jorge no catolicismo e o culto a Ogum (orixá sincretizado com São 

Jorge), ao qual o autor não faz referência. Em 2003, Jussara Cristina Rego Dias defendeu sua 

dissertação intitulada “Território do Candomblé: a Desterritorialização dos Terreiros na Região 
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Metropolitana de Salvador, BA”. No momento, há uma dissertação e uma tese em curso na pós-

graduação em Geografia na UFF que focalizam o candomblé nagô, dessa vez, no contexto da 

metrópole do Rio de Janeiro – uma delas é precisamente esse material.

Há, contudo, uma variação encontrada nessa preferência pela abordagem do candomblé 

na  Geografia:  o  artigo  de  Barbosa  e  Correa  (2001)  na  coleção  do  NEPEC,  que  analisa  a 

paisagem umbandista  no filme “O amuleto  de Ogum”  (1974),  do  diretor  Nelson  Pereira  dos 

Santos.

Assim, observamos que os trabalhos sobre religiosidade afro-brasileira em Geografia têm 

privilegiado os terreiros de candomblé nagô. Inquieta-nos o silêncio quanto às outras formas de 

religiosidades  existentes  no  universo  afro-brasileiro,  dentre  as  quais  podemos  explicitar  o 

candomblé banto, a umbanda e, até mesmo, processos rituais mesclados no catolicismo. Talvez 

estejamos sendo submetidos às práticas condenadas por Capone (2004), que é a de pensar 

esse universo a partir  dos candomblés  nagôs,  especialmente  das nações Ketu e Jeje  e,  de 

preferência, dos terreiros da metrópole soteropolitana. Esses epicentros (geossímbolos nacionais 

e globais) incorporam a física e a metafísica da resistência afro-brasileira.

Contudo,  contrariando  o  caminho  da  busca  de  um  modelo  de  ortodoxia  de  algum 

candomblé de nação, nossa pesquisa se debruçava em observar o espaço metropolitano. Se um 

de nossos intuitos era o de analisar as ritualizações religiosas afro-brasileiras na metrópole do 

Rio de Janeiro, conforme já observamos, o estudo dos rituais de umbanda logo se tornou uma 

importante  proposta  política  desta  pesquisa,  pois  eles  deixam  uma marca indelével  sobre  a 

metrópole. O espaço nos forçava a entender as religiões afro-brasileiras como o continuum de 

Capone  (2004).  Os rituais  de umbanda se tornaram fundamentais  e  fundamentantes  para a 

construção da Metrópole Sagrada; até mesmo porque os umbandistas, desde muito tempo, não 

se intimidam em efetuar  rituais  e cerimônias  em espaços públicos,  algo  que os  adeptos  do 

candomblé efetuam com diversas restrições, ao menos na metrópole do Rio de Janeiro.

Capone (2004:99) lista a estrutura do  continuum por ela considerado;  para a autora o 

campo religioso afro-brasileiro  compreenderia a Umbanda branca, a Quimbanda,  a Umbanda 

africana, o Omolocô, a Umbandonblé, a Macumba, o Candomblé banto, o Candomblé nagô e o 

Candomblé reafricanizado. Apesar dessas distinções, é necessário compreender que, de modo 

geral  e  em  maior  ou  em  menor  grau,  essas  categorias  religiosas  se  mesclam  devido, 

principalmente, ao trânsito dos adeptos que vão de uma modalidade a outra carregando consigo 

os “vícios”  e os fundamentos das casas por onde passaram. Ao se estabelecerem em suas 

novas modalidades de culto, esses adeptos promovem uma reorganização processual e ritual de 
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cada casa, gerando a imagem desse continuum.  Desse modo,  admitiremos esse continuum 

nesse trabalho a partir da denominação genérica de religiosidades afro-brasileiras.

Embora tenhamos elaborado  uma grande  parte de nossa pesquisa  em uma casa de 

Candomblé nagô da nação efon e de uma casa de umbanda, não pretendemos, de modo algum, 

construir um modelo de ortodoxia ou questionar o tradicionalismo e o sincretismo dessas casas e 

desses cultos. Nossa preocupação reside em abraçar o continuum a partir desses exemplos, na 

impossibilidade de retratarmos o todo contido dessas formas religiosas na metrópole fluminense.

Escolhemos três momentos rituais do continuum afro-brasileiro a partir de três ritos de 

calendário importantes no Rio de Janeiro: a festa para Iemanjá no final do ano nas praias da 

Zona Sul; a festa no dia de São Sebastião (20 de janeiro) no Parque da Taquara (município de 

Duque de Caxias), no qual se celebram os espíritos dos caboclos; e a festa de São Jorge (23 de 

abril) no Campo de Santana (no centro da cidade do Rio de Janeiro), quando se celebra o orixá 

Ogum. Nesses três momentos rituais creio que tenhamos chegado a um dos mais importantes 

“achados” dessa pesquisa: a perspectiva de um sagrado que rompe limites e que abre fronteiras 

em  processos  de  transterritorializações  –  multiterritorialidades  transpostas.  Ter  vivenciado  o 

sagrado nessas situações se traduziu  em experiências  que destituem algumas consolidadas 

verdades e classificações acadêmicas.

Além dos rituais de iniciação em um terreiro de candomblé e dos rituais de calendário 

supracitados, elaboramos pesquisas em alguns lugares determinados como na Vila Mimosa, em 

pontos comerciais  do centro da cidade,  no Mercadão de Madureira,  em algumas residências 

privadas e em algumas situações diferenciadas de locais de trabalho; nesses diferentes lugares, 

observamos marcas e rituais de consagração de orixás e espíritos do panteão religioso afro-

brasileiro.

Há,  nessa  metrópole,  essências  processuais,  consciências  transcendentais  e 

compressões  espaço-temporais.  Eventos  que  se  reproduzem,  se  reinventam  e  se  politizam 

mediante um papel de resistência e de transformação. Assim se formam os lugares sagrados: 

entre o ir, o vir e o permanecer; entre o peso e a leveza; entre o pertencimento e a liberdade; 

entre a matéria e a essência; entre o mundo, o corpo e o “eu”.

É nesse sentido que, inspirados em Merleau-Ponty (1999), propomos: voltemos às coisas 

no  espaço,  voltemos  aos  geossímbolos  e  aos  lugares  de  ação  sagrada.  Munidos  com  a 

observação e a experiência vivida, a reflexão, a interpretação e a análise, pretendemos observar 

os fenômenos sagrados afro-brasileiros em sua geograficidade, ou seja, pensar nas marcas, nas 

leituras, nas ritualizações e nos conflitos que essa sociedade elabora no espaço.
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GEOGRAFANDO COM A METRÓPOLE

5. VILA MIMOSA: UM MERCADO DE CORPO E DE ALMA?

Eu tô amando,
eu tô amando um okó de muzambê,

Eu tô amando homi casado sem a mulé dele sabê.
Na beira do cais, eu sou primeira,

não sou segunda.
Na boca de quem não presta,

pombagira é vagabunda!
(Ponto de pombagira, domínio público)

Partindo  da  perspectiva  sobre  a  corporeidade  cristã  descrita  por  Gélis  (2008), 

compreendemos que os “anjos caídos” devem lidar com a realidade de seus corpos como 

carne, alvo de pecados, de tentações e de prazer: é pelo corpo que correm o risco de se 

perderem – e, mais do que o corpo, é da carne dos cristãos que se fala no cristianismo. O 

desencantamento  do  mundo,  a  partir  da  Idade  Moderna  (européia,  europeizada  e 

europeizante), desencantou também os corpos e promoveu a ambigüidade entre o corpo 

e a alma: o corpo do pecador (receptáculo de vícios) e a alma da ressurreição. Ortega 
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(2008, p. 29) afirma, apoiado em Weber, que a racionalização completa da existência na 

modernidade terminou por conduzir o desencantamento radical de todos os caminhos a 

Deus. Os anjos caíram e seus corpos são, agora, carne; carne fraca; carne que vive em 

meio aos pecados do mundo pagão.

Mas eis que o corpo de Jesus Cristo, como signo de sofrimento, piedade, tentação 

e  resistência,  abre  uma  perspectiva  da  corporeidade  cristã  no  mundo  e  salva  os 

pecadores: “Corpo de Cristo que comemos, que se revela a partir do real e da carne. Pão 

que converte  e  salva  os  corpos”  (GÉLIS,  2008,  p.  19).  Mas não  somente  ele,  como 

também Maria, mãe de Jesus, a Virgem Maria, torna-se símbolo de uma corporeidade 

incólume aos pecados do mundo (CORBIN,  2008).  O ideal  de  corporeidade cristã  se 

anuncia livre dos prazeres e das tentações do mundo. Assim se erige a moral dominante 

da sociedade global, raiz de diversos preconceitos e determinações unilaterais, como a 

condenação  pelo  Vaticano  ao  uso  de  preservativos,  ao  sexo  não-matrimonial  e  sem 

finalidades procriativas e ao homossexualismo.

Ainda que o século XX tenha propiciado liberdade (parcial)  e transparência do 

corpo e  da  corporeidade  às  sociedades  ocidentais,  o  cristianismo  continua  a  exercer 

controle moral sobre a corporeidade e o comportamento sexual da sociedade global. A 

concepção  cristã  da  sexualidade  permanece  circunscrita  ao  casal  legítimo,  destinada 

essencialmente à reprodução e inimiga da concupiscência (SOHN, 2008, p. 110). Porém, 

o que muitos historiadores parecem negligenciar é a história do corpo e da corporeidade 

sob  outras  perspectivas  (não-cristãs)  –  morais,  culturais  ou  religiosas  –,  que,  muitas 

vezes,  coexistem  temporal  e  espacialmente  com  a  perspectiva  dominante,  mas  que 

servem para afirmar em determinadas ocasiões (conforme essa autora demonstra,  ao 

analisar  sumariamente  o  comportamento sexual  “transgressivo”  das classes populares 

européias  durante  o  início  do  século  XX)  as  projeções  vanguardistas  das  classes 

dominantes.

Em  outros  extremos  de  temporalidades  e  de  espacialidades  sociais  da 

modernidade, as movimentações de outros grupos estabelecem-se como movimentos de 

corporeidades subalternizadas pelo cristianismo e pelas condutas morais dominantes. Os 

centros de prostituição seguem como lugares de culminâncias hedonistas de alguns ou 

como válvulas de escape para a repressão moral e sexual da sociedade para outros, além 

de serem a (falta  de)  opção de sobrevivência  de muitos excluídos  dos benefícios  da 

sociedade global: espaço pagão! Assim, o mercado carnal é também o ganha-pão de um 

exército  de  trabalhadoras  e  trabalhadores  que  se  movimentam  diariamente  por  seus 
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labirintos.  Esse mercado e esse povo não são,  contudo e ao contrário  do que crêem 

alguns cristãos, desprovidos de religiosidade.

A prostituição,  como fenômeno econômico ou cultural,  é,  de fato, muito antiga. 

Segundo relatos35, na antiga Babilônia, rituais em reverência à Ishtar, deusa da fertilidade 

e das colheitas, evoluíram de forma a conceber a prostituição, dentro de seus templos, 

como rito  de  devoção  e  súplica.  Aplica-se,  nesse  caso,  um interessante  conceito  de 

mediatrix, quando as mulheres nesse ato de prostituição sagrada faziam a ponte entre os 

homens  e  a  deusa.  Paradoxalmente,  esse  mesmo  conceito  de  mediatrix pode  ser 

aplicado à Virgem Maria, que também faz a ponte entre os homens e o deus cristão. Na 

Grécia antiga,  havia  diferentes classes de prostitutas,  dentre as quais  destacamos as 

hetairas  –  aristocratas  da  prostituição,  cujos  dotes  intelectuais  completavam,  se  não 

ultrapassavam, os físicos –, que desempenhavam papel de relevo na cultura helênica e 

influenciavam assuntos e decisões públicas nas cidades gregas. Seria possível resgatar 

histórias, geografias e percepções sobre a prostituição em diferentes momentos e em 

diversos espaços. Contudo, esta não é uma tarefa a nós encarregada.

Para além das considerações culturais que possamos tecer, a prostituição como 

fenômeno econômico e social atual segue, muitas vezes, princípios pouco nobres que têm 

mais relações com a falta de opções que com a livre escolha de atividades realizadas 

pela sociedade. Atividade problemática que envolve diferentes riscos – violência sexual, 

sexo sob coerção, descontinuidade etária e exposição, muitas vezes indesejada, do corpo 

ou do sexo como única ferramenta de trabalho.

Os mercados sempre foram lugares de encontro. Focalizaremos, nas linhas que se 

seguem, o encontro do povo do mercado de prostituição com o sagrado.  O sagrado, 

nesse caso, estabelecer-se-á como perspectiva das religiosidades afro-brasileiras.

Tendo  escolhido  para  objeto  de  pesquisa  as  geograficidades  religiosas  afro-

brasileiras, sob a inspiração do livro de Stefania Capone (2004) – A Busca da África no 

Candomblé: Poder e Tradição no Brasil –, que tem como “fio de Ariadne” a figura de Exu, 

o trikster, o princípio cosmológico da movimentação, da sexualidade e da comunicação, e 

tendo, ainda, em mente os trabalhos de Ribeiro e Mattos (2002) e de Souza (1995), nos 

quais os autores se referem à territorialidade “flutuante”, “móvel” e “cíclica” em áreas de 

obsolescência e de prostituição da cidade do Rio de Janeiro, vimo-nos instigados a refletir 

sobre uma conexão entre os dois  mundos:  o mundo das territorialidades de Exu e o 

35  Relatos extraídos de um documento fragmentado que recebemos da Associação de Moradores 
do Condomínio e Amigos da Vila Mimosa (AMOCAVIM).
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mundo das territorialidades da prostituição. O mercado carnal nos iria oferecer lugar para 

nossas inquietações.

Como quase sempre acontece nos descaminhos de uma pesquisa, nossos intuitos 

iniciais acabaram por nos levar a um questionamento mais profundo e centrado, nesse 

caso,  na  relação  existente  entre  a  prostituição  e  as  religiosidades  afro-brasileiras. 

Começamos por nos indagar sobre essa relação e imaginávamos, agora, que ela poderia 

nos falar muito mais do que a mera releitura de uma pesquisa como a que anunciamos. 

Ousávamos,  então,  discutir  os  lugares,  as  territorialidades  e  as  geograficidades  da 

prostituição fluminense a partir das religiosidades afro-brasileiras; a partir dos enunciados 

dessa relação e a partir da formas que observávamos no campo, almejando compreender 

os princípios históricos, psicológicos ou teológicos (sagrados?) dos lugares de prostituição 

do  Rio  de  Janeiro.  Tal  tarefa  se  anuncia  com  uma  força  muito  maior  que  nossa 

capacidade  intelectual  nos  permite.  De  todo  modo,  decidimos  adentrar  o  mundo  da 

prostituição na metrópole fluminense: passaríamos a observá-lo, a refletir sobre ele e a 

interagir (intelectualmente) com ele.

Antes de prosseguirmos,  devemos anunciar  uma constatação: as religiosidades 

compreendidas  como  afro-brasileiras  parecem  permitir  lugares  de  anunciação 

diferenciados  para  sexualidades  diversas.  A  livre  circulação  de  indivíduos  com  suas 

diferentes  formas  de  sexualidade  definidas  e  demarcadas  dentro  de  seus  espaços 

religiosos sugere uma atenção especial sobre as formas de percepção desse lugar para 

os  grupos  chamados  minoritários,  sexualmente  reprimidos  ou  discriminados  pelos 

preceitos morais de outras religiões/religiosidades.  Essas considerações nos ajudam a 

entender a formação de Vila Mimosa como um lugar de corporeidades e de sexualidades 

diversas e desenfreadas protegidas por forças mágicas e por redes sociais oriundas das 

religiosidades afro-brasileiras.

Contudo,  uma  anunciação  se  faz  necessária  para  tentar  evitar  o  equívoco 

proposital que tem cercado o universo religioso afro-brasileiro. Apesar de se perceber e 

se admitir um número considerável de pessoas com comportamentos sexuais diversos, a 

maior parte dos partícipes das religiosidades de matriz africana enquadra-se nos padrões 

de  “normalidade”  do  comportamento  dominante  na  sociedade  global,  ou  seja,  há 

predominância de casais heterossexuais estáveis. Não podemos cair nas armadilhas que 

grupos evangélicos armam para denegrir a imagem das formas religiosas afro-brasileiras, 

invocando um [falso] poder que as entidades dessa mitologia (demoníacas, segundo eles) 
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exerceriam  sobre  os  indivíduos  que  os  induziria  a  comportamentos  considerados 

divergentes ou mesmo imorais.

Os relacionamentos sexuais  não-estáveis,  a prostituição e a homossexualidade 

são característicos de diversas sociedades em diferentes tempos e espaços distintos. O 

que as religiosidades afro-brasileiras exercitam é uma aceitação, livre de preconceitos, ao 

lidar com comportamentos considerados “diferentes”. Certamente, devido a tal posição, 

esse  universo  tem atraído  um número  maior  de  pessoas  que  se  enquadram  nesses 

padrões  e  não  encontram  apoio  em  outros  espaços  religiosos.  Por  outro  lado,  essa 

aceitação é alvo de preconceito, escárnio e violência por parte da sociedade munida pela 

lógica das morais dominantes e pelos intuitos e atos de preconceitos e intolerância.

Munidos  com essas  questões,  dirigimo-nos  ao  maior  e  mais  antigo  centro  de 

prostituição do Rio  de Janeiro:  a  Vila  Mimosa  – um “shopping  center do sexo36”  que 

funciona 24 horas por dia. Em uma noite de quinta-feira, chegamos ao lugar. De longe, já 

podíamos observar a movimentação: carros, pessoas andando pela rua, luzes coloridas. 

Completando esse cenário, ouvia-se o ruído dos funks cariocas produzido por caixas de 

som de praticamente todos os bares que existem na Vila (um ao lado do outro), de modo 

que os sons se embaralhavam, transformando-se em um verdadeiro caldeirão de músicas 

que soavam como ruídos  estridentes,  mas que embalavam a dança das garotas e  a 

embriaguez dos rapazes.

Decidimos adentrar em uma das galerias de bares e observar o interior desses 

estabelecimentos.  O  que  parecia  uma  inquietação  inicial  tornava-se  concreto  ao 

constatarmos que em praticamente todos os bares havia algum referencial aos espíritos 

de umbanda ou aos orixás do candomblé: rosas vermelhas, imagens, diversas espécies 

de  plantas  (arruda37,  comigo-ninguém-pode38,  espada-de-são-jorge39),  velas  acesas, 

defumadores  e  assentamentos  de  exus  (Figura  14),  de  pombagiras  e  de  Ogum. 

Imaginamos que poucos lugares da metrópole fluminense ousariam explicitar  tamanha 

relação de proximidade com as religiosidades afro-brasileiras.

36  A expressão “shopping center do sexo” foi colhida em conversas com freqüentadores da Vila 
Mimosa, que assim se referiam a esse lugar.

37  Designação comum a várias plantas de diferentes famílias, especialmente às do gênero Ruta, 
da família das rutáceas, freqüentemente com odor muito forte e usos medicinais (HOUAISS e 
VILLAR, 2001, p. 304).

38  Planta (Dieffenbachia maculata) da família das aráceas, nativa da Amazônia, de folhas verdes 
com máculas brancacentas irregulares e frutos bacáceos, é planta cáustica e venenosa, bastante 
cultivada como ornamental (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 770).

39 . Planta (Sansevieria guineensis) da família das dracenáceas, nativa da África tropical, de folhas 
lanceoladas e flores dispostas em espiga, cujas fibras são resistentes e elásticas; espada-de-
ogum, linho-africano (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 1221).
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Vogel  et all  (1998:7) amplia a compreensão sobre a dominação de Exu sobre a 

prostituição:

Dinheiro e mercadorias; narrativas, informações e cumprimentos têm em 
comum o fato de serem coisas trocadas. São regidas pelo princípio que 
governa  todas  as  formas  de  troca.  E  porque  troca  é  movimento  e  o 
movimento implica transitividade, todas elas estão subordinadas a  Esu,  o 
grande princípio dinâmico da cosmovisão do candomblé. Não é pois de se 
estranhar  que  dentre  os  títulos  de Esu,  que  são  muitos,  se  encontre 
também o de Olóojà, isto é, “dono do mercado.

Assim Exu além de reger sobre a sexualidade, também rege sobre o mercado, de 

modo que não nos fica difícil imaginar que exu, melhor do que qualquer outra espécie de 

divindade, ampliaria seu poder sobre o mercado do sexo. A relação embora explícita e 

explicitada visualmente, não é, contudo, simples de se pesquisar. 

Logo no início, percebemos que coletar informações naquele ambiente não seria 

tarefa fácil.  Depois de algumas tentativas infrutíferas, mudamos a tática. Entramos em 

uma das casas e, ao invés de fazer perguntas, pedimos uma cerveja. Ao abrir a garrafa, 

separei,  disfarçadamente,  o  primeiro  copo,  que  ofertei  a  Exu,  deixando-o  no  chão  à 

entrada da casa 27, estabelecimento que nos despertara a atenção e no qual havíamos 

entrado e pedido a cerveja. Como magia, o espaço se abriu e começamos a conversar, 

descontraidamente, com as “meninas” que freqüentavam regularmente o local e que se 

disponibilizaram a fornecer algumas informações. Exu nos dera a oportunidade de entrar 

nesse universo e nos ofertara a cerveja como elo-ritual entre os incomuns visitantes (nós) 

e a casa por ele protegida.
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Figura 14 – Assentamento de “seu” Zé Pelintra na porta de entrada da casa 27.
Fonte: Dados da pesquisa.

Na manhã seguinte,  retornaríamos a  Vila  Mimosa para  a  nossa “romaria”  que 

começaria, não por acaso, justamente com os arrendatários dessa casa: Waldemar da 

Vila  Mimosa  e  Marta  d’Oxossi.  Eles  se  tornariam os  principais  informantes  de  nossa 

pesquisa, com os quais estreitamos amizade e com os quais nos encontraríamos fora dos 

limites da Vila Mimosa. Submergimos nesse universo a fim de conhecê-lo, objetivando 

entender qual a relação do lugar com a religiosidade lá explicitada.

A narrativa dessa “campanha” será exposta após discutirmos algumas relevâncias 

acadêmicas sobre o tema. Apresentamos, a seguir, uma ligeira reflexão extraída de uma 

pesquisa bibliográfica sobre algumas relações entre sexualidades e religiosidades afro-

brasileiras.

5.1 Comportamentos Sexuais e Religiosidades Afro-Brasileiras: Breve Reflexão

A temática da relação entre as diferentes formas de religiosidades afro-brasileiras 

e  as  diversas  formas  de  sexualidades  tem  sido  abordada  por  autores  como  Augras 

(2000),  Capone  (2004),  Fry  (1982),  Segato  (2000)  ou  Teixeira  (2000).  Algumas 

perspectivas marcadas por esses autores nos propiciam percorrer um caminho para a 

compreensão desses lugares que se anunciam sob a proteção dos espíritos de umbanda 

e dos orixás do candomblé.

Algumas  ocorrências  nos  levam  a  observar  a  proximidade  dos  exus  e  das 

pombagiras com as diferentes formas de sexualidade existentes. Nos fuxicos40 do povo de 

santo,  por  exemplo,  quando  um  indivíduo  se  deixa  dominar  por  um  impulso  sexual 

desenfreado, diz-se que ele foi “pego” por uma pombagira, entidade assim descrita por 

Capone (2004, p. 109):

Em geral, a Pombagira encarna o estereótipo da prostituta, mas também 
o  da  mulher  que  se  rebela  contra  a  dominação  masculina.  [...]  A 
Pombagira, além disso, é a “mulher de sete exus”, ou seja, ela não é de 
ninguém. [...] A Pombagira é também associada aos lugares marginais e 
perigosos. [...] Em geral, os médiuns possuídos pelas Pombagiras, que 
só  se  encarnam  em  mulheres  e  homossexuais,  adotam  um 
comportamento sexualmente provocador. A entrada em transe é sempre 
marcada  por  gargalhadas;  os  movimentos  são  lascivos;  os  olhares, 
impudicos;  a  linguagem,  obscena.  É  a  dramatização  do  poder  sexual 
feminino, do lado feiticeiro escondido em cada mulher.

As pombagiras reinam sobre os cabarés, sobre o comportamento das mulheres 

que fogem ao estereótipo da mulher casada e bem comportada sexualmente e sobre o 
40  Comentário que é espalhado com base em suposições, quase sempre desleal; futrica, futrico, 

intriga, mexerico (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 1410).
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comportamento de muitos homossexuais que explicitam abertamente sua devoção a elas. 

Por outro lado, Exu aparece como o senhor da virilidade masculina: ele porta um objeto 

fálico em suas mãos; ele representa o poder da sexualidade em movimento.

Conforme constatamos, os terreiros de umbanda e de candomblé são lugares de 

admissão de diferentes formas de sexualidade. Dentre os pesquisadores que abordam 

essa  temática,  a  maior  parte  tem  centrado  suas  atenções  sobre  a  relação  entre  a 

homossexualidade e as religiosidades afro-brasileiras.

Segato (2000), por exemplo, defende que os papéis definidos socialmente como 

masculinos ou femininos podem passar por crivos distintos nesses meios religiosos, onde 

há uma diferenciação entre a função social dentro da família-de-santo e a função ritual de 

cada ser. Nas funções rituais, os papéis (homem/mulher) são definidos biologicamente – 

há  funções  específicas  tanto  para  homens  como  para  mulheres.  Contudo,  a  autora 

observa algumas intervenções de homossexuais masculinos em funções tradicionalmente 

femininas, fato que ela usa para desconstruir o mito da matriarcalidade no universo das 

religiosidades afro-brasileiras, tendo em vista, por exemplo, que mulheres homossexuais 

jamais podem assumir funções delegadas a homens. Já na função social da família-de-

santo, os papéis biológicos podem ser invertidos ou experimentar formas mescladas do 

comportamento  masculino/feminino.  É  preciso  também  compreender  que,  durante  a 

possessão de orixás, pode ocorrer uma percepção inversa ao sexo do possuído – por 

exemplo, em uma mulher “virada” com Ogum, o sexo biológico torna-se irrelevante e só o 

sexo  do  santo  (masculino)  passa  a  ser  considerado  (SEGATO,  2000,  p.  72).  A 

incorporação do orixá  pode,  assim, significar  mais  uma variável  na complexidade dos 

processos de identificação sexual existentes nesse meio.

Nei Lopes (2002), por sua vez, chama a atenção para algumas particularidades do 

orixá Logun-edé.  Dentre elas,  o  seu caráter  “metametá”,  que significa três ao mesmo 

tempo, referindo-se às características que herda do pai, da mãe e de si mesmo, sendo, 

com isso, um orixá andrógino que domina o poder da mutação. Para o autor, este é um 

orixá cercado de mistérios e más interpretações, mas, inevitavelmente, ligado à existência 

dos  “adodis”  [homossexuais].  Lopes  destaca  uma  passagem  de  Orumilá  [o  grande 

adivinho] em uma viagem entre o Egito e a região do Níger, pela cidade dos adodis, onde, 

ao final de sua estada, impressionado com a organização da cidade, abençoa todos os 

adodis, agradecido pela hospitalidade recebida.

Há fortes implicações, porém não-deterministas ou não-obrigatórias, da influência 

desse orixá sobre o comportamento social e sexual de seus “filhos”.  Há uma conexão 
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entre os seus afiliados, especialmente entre os do sexo masculino, com a ocorrência da 

instabilidade em suas relações sexuais e amorosas ou da homossexualidade.

Teixeira (2000) efetivou uma investigação sobre identidades sexuais,  divisão de 

trabalho e poder no candomblé. Essa autora ressalta que os valores do povo-de-santo se 

somam ou se fundem aos valores da sociedade mais ampla, mas que não se pode falar 

de um sistema simbólico independente. Teixeira reconheceu quatro identidades sexuais e 

seus respectivos papéis em suas pesquisas sobre candomblé em Salvador (BA) e no Rio 

de Janeiro (RJ): homens que gostam de mulheres; homens que gostam de homens (adé, 

adé  fontó  ou  viciado);  mulheres  que  gostam  de  homens;  mulheres  que  gostam  de 

mulheres (monokó ou mona do aló).  A autora ainda reconhece três possibilidades de 

sexualidades  místicas  dos  orixás:  aboró  (masculino),  iabá  (feminino)  e  metametá 

(feminino e masculino). Muitas vezes, os comportamentos sexuais dos orixás são usados 

para outorgar a sexualidade dos adeptos; alguns usam, inclusive,  a mitologia de suas 

entidades para justificar e afirmar seu próprio comportamento sexual. Na fala de um dos 

informantes de Teixeira (2000,  p.  199),  destacamos:  “Se Oxumaré é,  por que eu não 

posso  ser?”  No  caso,  Oxumaré  é  um  dos  orixás  identificados  com  a  sexualidade 

metametá.

A autora reconhece que nos terreiros a valorização do corpo é máxima, pois ele é 

o veículo da manifestação das divindades individualizadas e é também lócus do prazer. 

Teixeira ressalta que, nos terreiros de candomblé, não somente se comenta muito sobre 

sexo, como também o ritualizam. Mas ela adverte que isso não significa que não haja 

uma moralidade própria dos povos-de-santo. A moralidade aqui, contudo, diz respeito à 

explicitação e à visibilidade das identidades sexuais por eles reconhecidas.

Em interessante levantamento histórico sobre a formação dos terreiros de Xangô 

(Recife,  PE)  como  lugares  de  sexualidades  diversas,  Segato  (2000,  p.  79)  aponta 

algumas  possíveis  origens  do  fenômeno.  Comentando  os  efeitos  da  escravidão  nas 

categorias de homem e de mulher, a autora nos chama a atenção para o fato de que, no 

Brasil,  a  oposição entre masculino  e feminino foi  reinterpretada por  alguns grupos de 

escravos, deslocando o casamento da posição central na estrutura social.

Primeiramente,  ocorreu  que  famílias  constituídas  em  territórios  africanos  eram 

desmembradas ao chegarem ao Brasil – cônjuges e filhos eram separados. Também era 

prática comum a venda de escravos que nasciam sob o poder dos senhores, havendo 

casos em que estes vendiam os filhos nascidos de suas relações com as escravas de sua 

propriedade. Ademais, não houve no Brasil, como em outros países, a prática do estímulo 
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à reprodução como fator de investimento econômico – em muitas senzalas, o dormitório 

dos homens era separado do das mulheres, que eram em menor número. Ainda, muitas 

vezes,  as  escravas  mantinham  maior  contato  com  os  modos  de  vida  da  sociedade 

dominante,  devido  ao  fato  de  trabalharem  mais  próximas  a  eles,  em  atividades 

domésticas. Sobre essas mulheres, escreve Segato (2000, p. 83):

Muitas mulheres negras rejeitaram casar-se ou tentar qualquer tipo de 
união  com  escravos  ou  seus  descendentes.  [...]  Elas  tinham  mais 
chances de se empregar nos serviços domésticos ou de serem tomadas 
como concubinas por seus amos, e por tal razão tiveram, em geral, um 
contato mais próximo com o estilo de vida das classes altas do que os 
homens  e,  portanto,  puderam  adquirir  certas  habilidades  e 
conhecimentos que lhes permitiram lidar melhor com aqueles no poder. 
Estas  habilidades,  incluindo  a  possibilidade  de  recorrer  ao  comércio 
ocasional do sexo em situações de necessidade, elas continuaram a ter 
para  sua  sobrevivência,  mesmo  depois  de  terminada  a  escravidão, 
enquanto os homens foram maciçamente condenados ao desemprego 
[...].

Todos esses fatores  contribuíram para  o  enfraquecimento  do  papel  central  da 

família consangüínea “tradicional” (pai/mãe/filhos) sobre os negros escravos. Aceitando a 

ideologia dominante, mas não a praticando cotidianamente, o comportamento sexual dos 

negros  no  Brasil  exprimia  possibilidades  mais  diversas  de  ocorrerem,  onde,  se  a 

diversificação de parceiros/parceiras e o homossexualismo não eram estimulados, eram, 

ao  menos,  considerados  como  escolhas  abertas  às  oposições  individuais  (SEGATO, 

2000, p. 87).

Muito  antes desses estudos,  Landes (1967) já  observara que mesmo entre as 

casadas,  as  “mulheres  de  culto”  (do  candomblé)  preferiam  se  identificar  com  o 

pertencimento  ao  “santo”  do  que  com  o  pertencimento  familiar;  fato  que  a  atora 

exemplifica  através  de  Zezé  de  Iansan  que  jamais  se  fizera  conhecer  com  o  seu 

sobrenome  de  casamento  “Silva”.  Além  do  mais  a  autora  percebe  em sua  pesquisa 

elaborada na década de 1930,  que muitas dessas mulheres rejeitavam o casamento, 

mesmo em relações estáveis,  para não terem que se submeter à autoridade de seus 

supostos  maridos:  a  vida  no  culto  exigia  uma grande  dedicação  por  parte  delas  que 

formavam um grande matriarcado que era respeitado pela gente negra e pobre da cidade 

de Salvador. A autora concluiu que, nesse contexto, “o casamento significa outro mundo, 

algo assim como ser branco. Dá prestígio, mas não necessariamente alegria de viver”. 

(LANDES, 1967:165)

Esse  conjunto  de  fatores,  não  ocasionalmente,  ocorreu  conjuntamente  com  o 

processo  de  formação  do  calundu  nas  regiões  Nordeste  e  Sudeste  do  Brasil  e, 
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posteriormente, a formação do candomblé na Bahia, do Xangô no Recife,  da casa-da-

mina em São Luís e do batuque no Rio Grande do Sul. Em todas essas formas religiosas 

de  origem  africana,  correspondentes  entre  si,  houve  a  formação  das  nações  e  das 

famílias-de-santo que passavam a desempenhar papel central na organização social dos 

negros escravos ou libertos.  A família-de-santo,  de certo modo,  substituía  o papel  da 

família biológica com a plena admissão da diversidade dos comportamentos sexuais de 

seus adeptos,  até mesmo porque quanto menores fossem os compromissos fora dos 

terreiros, maior dedicação os filhos-de-santo poderiam oferecer às funções religiosas.

Assim, os filhos que não possuíam família para cuidar e mulheres ou maridos que 

os estivessem aguardando  em casa,  mais  tempo poderiam permanecer  nos  terreiros. 

Especialmente no caso dos homossexuais na década de setenta, argumenta Fry (1982), 

havia  maior  possibilidade  de  contribuições  econômicas,  devido  ao  fato  de  eles  não 

possuírem, via de regra, filhos para sustentar.  O autor observa, ainda,  a possibilidade 

política  que  o  pertencimento  ao  candomblé poderia  conferir  aos  homossexuais 

discriminados e agredidos pela sociedade. O papel de pai-de-santo, mãe-de-santo ou de 

pertencimento à família-de-santo lhes conferia poderes mágicos e a imbricação em uma 

rede social que, em contextos suburbanos e subalternizados, constituía (e ainda constitui) 

poder e segurança.

Nesses contextos, a fertilidade do povo-de-santo não é considerada a partir  do 

número de filhos biológicos que se possa ter, mas a partir do número de filhos-de-santo 

que se inicia, que representa a capacidade de crescimento das famílias-de-santo. Talvez, 

por isso, os ritos de iniciação invocam abertamente metáforas referentes à gestação e ao 

nascimento de novos rebentos: um claro contexto de substituição de centralidades.

Esse  fato  também  produz  a  sublimação  da  problemática  da  procriação  nas 

relações homossexuais ou erráticas (não-estáveis), item esse caro a grande parte das 

perspectivas cosmológicas pertinentes a diversas sociedades, mas em franco declínio nas 

sociedades ocidentais (ou ocidentalizadas) desde o início do século XX, como destaca 

Sohn (2008, p. 135).

Estermann (1998),  ao  se  referir  à  polaridade  sexual  e  à cosmologia  de povos 

andinos, como Queshuas ou Aymarás, afirma que a homossexualidade é nesses lugares 

observada  como  sinônimo  de  esterilidade  e  narcisismo  e  que  o  fato  de  um  casal 

heterossexual ter apenas um filho é um fenômeno não muito apreciado. O que se coloca 
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em jogo,  nesse  contexto,  é  a  formação  dos  chakanas41 vitais  na  ordem cósmica  do 

mundo, onde a reprodução biológica é a garantia da continuidade.

Na formação das famílias-de-santo, os chakanas desafiariam essa perspectiva da 

reprodução biológica – a continuidade da ordem cosmológica é garantida pelo aumento 

do número de nascimentos rituais.

Entretanto,  não devemos nos esquecer  de que os “terrenos”  da formação dos 

calundus ou dos terreiros de candomblé, de Xangô, de casas-de-mina ou de batuques 

foram os meios urbanos (hoje, metropolitanos) criados pelas economias capitalistas da 

sociedade européia (e seus princípios éticos individualistas), com a qual esses grupos de 

africanos e seus descendentes também criaram processos de identificação e passaram a 

incorporá-los  ao  ethos do  grupo.  Tendo  essas  religiosidades  sido  produzidas  em um 

ambiente  de  múltiplas  compreensões  éticas,  morais  e  filosóficas,  o  seu  resultado  é, 

necessariamente, um emaranhado que incorpora diferentes perspectivas.

A  partir  desse  panorama  traçado,  encontravam-se,  acreditamos,  as 

condicionantes, a sinergia ou os fatores de aglomeração que estreitaram a relação entre 

as religiosidades afro-brasileiras e as formas divergentes ou alternativas de sexualidade.

Nas organizações sociais e espaciais dessas formas religiosas, experimentava-se 

a admissão desses comportamentos sexuais  diversos.  Naturalmente,  os efeitos dessa 

organização extrapolavam o território religioso constrito, estendendo-se ao mundo vivido 

por  seus  filhos.  Assim,  com o  apoio  familiar  e  territorial,  mulheres  solteiras,  homens 

descasados,  homossexuais,  prostitutas,  além  dos  casais  heterossexuais,  podiam  se 

afirmar e contar tanto com a proteção da família-de-santo como com a proteção divina. 

Naturalmente,  a  sexualidade  não  representa  a  única  porta  de  entrada  a  essas 

religiosidades, mas é a que evidenciamos neste momento.

Durante o desenrolar da história das religiosidades afro-brasileiras, supomos que a 

busca desses territórios religiosos deve ter sido efetivada por pessoas que, por atração, 

identificação ou necessidade, ludibriavam a lógica do pertencimento à raça negra ou à 

herança cultural afro-brasileira e juntavam-se a esse lugar de poder e de admissão de 

comportamentos  sexuais  divergentes  da  ideologia  dominante.  Muito  embora  não  se 

encoraje ou não se aceite passivamente a prostituição como meta de vida para um adepto 

religioso,  o  universo  afro-brasileiro  logra  por  abrigar  e  proteger,  sem  preconceitos, 

41  “Chakanas” são definidos, por Estermann (1998, p. 165), como “ponte” (mediação, relação ou 
nexo)  entre  extremos,  entre  pólos  diferenciados,  entre  feminino  e  masculino,  entre  lógica  e 
ontologia etc. A pachasofia (filosofia andina) sugere o mundo como complementaridade e como 
relação, de forma que a manutenção da coletividade é o princípio basal da ética e da moral 
andina.
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prostitutas  e  prostitutos.  Do  mesmo  modo,  estendemos  essa  lógica  ao  mundo 

homossexual ou ao mundo dos solteiros: os terreiros são lugares de aceitação desses 

sujeitos como eles são.

Defendemos, assim, que os terreiros de candomblé e de umbanda existem como 

lugares  da  democracia  dos  comportamentos  sexuais,  desde  que  observadas  regras 

internas de conduta que não admitem relacionamentos sexuais dentro de seus territórios 

religiosos e ainda impõem uma série  de períodos de abstinência sexual  aos adeptos, 

como, por exemplo, no caso dos iniciados do candomblé que, via de regra, são proibidos 

de manter relações sexuais pelo período de três meses.

Parcialmente, agora, passamos a compreender alguns aspectos da relação entre a 

diversificação dos comportamentos sexuais (e, no caso que abordamos, a prostituição) e 

as  religiosidades  afro-brasileiras.  Entretanto,  faltam-nos  alguns  elementos,  como,  por 

exemplo, a composição mística dessa relação que pré-anunciamos com a abordagem dos 

exus e das pombagiras.

5.2 - Reorganização Mística

Em comemoração aos 100 anos do surgimento da umbanda no Brasil, o sociólogo 

Reginaldo Prandi (2008) escreveu um artigo que se configura um conto, no qual ele narra 

a trajetória de uma dona-de-casa que, para se livrar de uma maldição,  disfarça-se de 

cigana e se torna uma prostituta. Na ficção, ela é assassinada na porta de um cabaré por 

seu marido, que a queria possuir, não reconhecendo naquela prostituta a sua esposa. 

Entretanto, ao descobrir que matara a esposa, o marido sofreu um infarto e morreu, ali 

mesmo, na porta do cabaré. O coração dessa dona-de-casa, segundo Prandi (2008, p. 6), 

pertencia à Cigana das Sete Facadas:

Você disse que me matava na porta do cabaré
Me deu sete facadas,
mas nenhuma me acertou.
Sou Pomba-Gira Cigana,
aquela que você amou.
Cigana das Sete Facadas,
aquela que te matou.

Muito embora não tenhamos a pretensão de reescrever a história da umbanda, do 

candomblé ou de congêneres, propomo-nos a pensar o surgimento das pombagiras na 

umbanda,  essas  figuras  extrovertidas  e  transgressoras  da  feminilidade  passiva,  bem 

comportada  e  obediente.  É  preciso  lembrar  que  as  pombagiras  não  fazem  parte  do 

contexto mitológico africano, em princípio. A psicóloga Monique Augras (2000) relata a 
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moralização  de  Iemanjá  e  a  invenção  da  pombagira  na  umbanda  e  nos  permite 

compreender  esses  arquétipos  e  a  popularização  das  pombagiras  no  contexto  que 

estudamos.

Augras  (2000)  chama a atenção para o  fato  de que os orixás,  no  candomblé, 

possuem  comportamentos  ambíguos  e  bivalentes.  Em  se  tratando  de  iabás  (orixás 

femininos), estas são descritas não apenas como mães, mas também como esposas e 

amantes. Iemanjá, por sua vez, desposou vários maridos e carrega uma espada – uma 

clara alusão ao poder castrador das Iyá mi  (grandes mães ancestrais, identificadas com 

os pássaros). Já Segato (2000) caracteriza Iemanjá como apática, falsa e pouco disposta 

a atender às necessidades dos outros. A proximidade das iabás com as Iyá mi as torna 

perigosas e destruidoras, como demonstra a tradução de uma cantiga iorubá (AUGRAS, 

2000, p. 18):

Mãe destruidora, hoje te glorifico:
O velho pássaro não se esqueceu do fogo.
O pássaro doente não se esqueceu ao sol.
Algo secreto foi escondido na casa da mãe...
Honras a minha Mãe!
Mãe cuja vagina atemoriza a todos.
Mãe cujos pêlos púbicos se enroscam em nós.
Mãe que arma uma cilada, arma uma cilada.
Mãe que tem montes de comida em casa.

Essa caracterização em nada corresponde à imagem santificada de uma Iemanjá 

maternal,  desafricanizada  e  espiritualizada  que  a  umbanda  popularizou  e  sincretizou, 

inclusive, Iemanjá é Nossa Senhora – a Virgem Maria, mãe de Jesus. Ao se retirar de 

Iemanjá e das iabás, de modo geral, as características primordiais do orixá, ocorreu uma 

perda  das  características  concretas  que  possam  aludir  a  uma  mulher  real  e, 

especialmente, à sublimação da sexualidade (AUGRAS, 2000).

Sem precisão cronológica, devido à falta de fontes fidedignas, a autora aponta que 

as pombagiras aparecem na umbanda originada no Rio de Janeiro, no início do século 

XX, como o contrário de Iemanjá: ela é aquela que representa a sexualidade e o poder 

feminino. Pombagira é a mulher de Exu. Ela é um Exu fêmea que reina sobre as mulheres 

que se rebelam contra a ordem da feminilidade passiva. Em alguns terreiros de umbanda, 

dedica especial atenção às mulheres que possuem a pombagira “de frente”, que as dota 

de um “forte impulso para uma vida sexual desregrada”. A esse respeito, são preparadas 

oferendas que visam a apaziguar essa força descontrolada das pombagiras, de modo a 

propiciar um descanso às pobres moças (AUGRAS, 2000).
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Há,  nesse  espectro,  concepções  mais  dóceis  das  pombagiras.  Em  alguns 

terreiros,  contesta-se essa conotação fortemente calcada em comportamentos sexuais 

exacerbados  ou de pombagiras  ligadas  aos  cabarés  e  aos  múltiplos  amantes.  Nesse 

caso, cultuam-se pombagiras que exprimem o papel contestatório da mulher como fêmea 

reprodutora e que a conectam, por exemplo, à clássica imagem da professora que, sem 

ser uma “mulher  da vida”,  tampouco é uma mulher “do lar”,  centrada nas tradicionais 

funções domésticas pertinentes ao universo feminino.

Desse modo, compreendemos o surgimento das pombagiras na umbanda, mais 

precisamente no Rio de Janeiro, com esse caráter divergente, marginal e extremamente 

popular e buscamos observar, em seguida, a territorialização dessas entidades na Vila 

Mimosa.  Ao  observarmos  a  Vila  Mimosa,  poderemos  nos  perguntar:  Que  tipo  de 

religiosidade  caberia  nesse  lugar?  Que  tipo  de  religiosidade  poderia  oferecer  alguma 

proteção física ou espiritual a essa “classe” de trabalhadoras (e também, como veremos, 

de “trabalhadores”), para esse tipo de público e para essa qualidade de espaço?

Do mesmo modo, a figura dos exus (masculinos) da umbanda ou da quimbanda 

vem estabelecer  a proximidade  do mundo dos crentes  religiosos  com a configuração 

mística dessa religiosidade que mescla crenças dos escravos africanos com influências 

indígenas e magia de origem ibérica (CAPONE, 2004, p. 95).  Se os orixás aborós se 

santificaram  sob  o  peso  do  corpo  de  Jesus  Cristo,  Exu,  o  Esu-Elégbéra  iorubano  – 

descrito  por  Capone (2004,  p.  54)  como o mensageiro  dos  deuses,  o restaurador  da 

ordem do mundo e, ao mesmo tempo, o senhor do acaso do destino dos homens, aquele 

que  “desfaz  as  abordagens  conformistas  do  universo,  ao  introduzir  a  desordem  e  a 

possibilidade de mudança”, aquele que reina sobre a potência sexual e assume um papel 

provocador – transmutou-se no símbolo da sexualidade masculina, no “espírito maroto, 

mas  prestativo”,  e  no  signo  da  resistência  das  classes  oprimidas  nos  terreiros  da 

macumba do Rio de Janeiro.

Exu é o único orixá que sobreviveu ao processo de adaptação da tradição 
religiosa  africana.  Como  no  candomblé,  ocupa  lugar  importante  na 
organização do espaço de um centro de umbanda: seu altar está sempre 
situado na entrada [...] Exu passa a ser, assim, o guardião da herança 
africana na umbanda. Mas nela Exu também é objeto de uma completa 
reinterpretação,  em  que  africanidade  é  sinônimo  de  inferioridade 
(CAPONE, 2004, p. 99).

É a figura de Exu que nos guiará nesta jornada. Exu, o “fio de Ariadne” de Capone 

(2004):  aquele  que rege a  comunicação;  que é  o  símbolo  mais  visível  do  continuum 
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religioso afro-brasileiro;  que estabelece e que transgride as fronteiras; que se situa na 

porta  de entrada dos  terreiros de umbanda e dos barracões de candomblé.  E,  como 

veremos, nesse caso, Exu é também aquele que se coloca à porta de entrada dos bares 

da Vila Mimosa, que é ritualizado nas esquinas que a rodeiam; como também aquele que 

abre  a  brecha  de  compreensão  entre  espaços  de  prostituição  e  religiosidades  afro-

brasileiras. Exu é o abre-alas de nossa pesquisa.

Criticados  e  rechaçados  no  discurso  do  tradicionalismo  do  candomblé,  porém 

amplamente cultuados por seus membros, os espíritos dos exus e das pombagiras de 

umbanda invadem o candomblé em um refluxo simbólico. Consideradas corruptelas dos 

baras africanos, versões brasileiras e empobrecidas de um orixá africano ou  eguns de 

baixa  espiritualidade  pelos  candomblecistas,  as  imagens  de  exus  e  de  pombagiras 

envolvem-se nesse panteão e são, na perspectiva traçada por Capone (2004), a própria 

expressão  do  continuum religioso  afro-brasileiro  –  aqueles  que  estão  presentes,  sob 

diferentes formas, em todas as casas de culto de candomblé, de umbanda ou de qualquer 

outro culto brasileiro de matrizes africanas. Laroiê, Exu. Mojubá.

5.3 Vila Mimosa: Relações Sociais e Religiosidade

A Vila Mimosa é um antigo centro de prostituição do Rio de Janeiro. Suas origens 

históricas remontam à chegada de mulheres provenientes de países do Leste europeu, 

pobres e sem maridos, que fugiam da Primeira Guerra Mundial42. Atualmente situada na 

Rua Ceará, Praça da Bandeira, região central da cidade do Rio de Janeiro, a Vila Mimosa 

foi “fundada” na Zona do Mangue, próxima à atual Avenida Presidente Vargas.

Um  passeio  pela  Vila  Mimosa  –  constituída  por  bares,  pontos  de  encontros, 

barracas,  restaurantes,  dormitórios,  salões  de  cabeleireiros  etc.  –  pode  oferecer  um 

cenário confuso que invade os sentidos e embriaga o corpo. A qualidade do lugar faz jus 

à sensação de percorrê-lo: ainda que estranho para quem não está habituado, o lugar 

incita a um erotismo superexposto e desenfreado.

Entretanto, no interior desse universo há uma complexidade social onde nem tudo 

é sexo: há uma gama de funções e de sujeitos que sobrevivem, total ou parcialmente, da 

prostituição.  Encontramos  nesse  espaço  funções  diretamente  ligadas  à  prostituição, 

como, por exemplo, as exercidas por proprietários dos estabelecimentos, arrendatários, 

gerentes, garçons, prostitutas, DJs, trabalhadores da AMOCAVIM etc. Durante o dia é 

sempre mais fácil perceber a movimentação daqueles que exercem funções indiretamente 

ligadas  à  prostituição,  como  revendedores  de  bebidas  e  gêneros  alimentícios,  garis, 

42 Disponível em: <http//:www.palmalouca.com>.
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obreiros, cabeleireiros, entregadores de mercadorias, vendedores ambulantes etc. Tudo 

isso, é claro, margeado pela presença de clientes durante 24 horas por dia.

Nossas  observações  recaíram,  contudo,  no  universo  dos  trabalhadores  da 

AMOCAVIM,  dos  arrendatários  dos  estabelecimentos,  dos  gerentes  desses 

estabelecimentos, das prostitutas e, fortuitamente, dos garis que trabalham nas ruas que 

formam a Vila Mimosa. Tentamos compreender, a partir daqueles que lidam diretamente 

com a prostituição, os elos entre os exus e as pombagiras e aquele espaço específico. No 

caso dos garis, extraímos uma interessante cartografia dos despachos encontrados nas 

esquinas que triangulam a Vila Mimosa.

Antes de passarmos à descrição de nosso objeto mais preciso – a relação de 

religiosidade existente –, desembaralhemos parte dessa complexidade social, uma vez 

que  nossas  pesquisas  nos  direcionaram  a  compreender  a  estruturação  social  desse 

universo.

As prostitutas são, certamente, os sujeitos mais famosos e a “mercadoria” mais 

preciosa da Vila  Mimosa,  muito embora os programas não sejam caros:  seus preços 

podem variar, de modo geral e segundo observamos, entre R$20,00 e R$30,00. Se elas 

são as mercadorias mais preciosas, logo, elas ficam expostas na frente ou na porta dos 

estabelecimentos, dançam nos “queijos43”, sentam-se à mesa com os clientes, conversam 

entre si com sorrisos abertos e vestem-se com roupas sempre muito sensuais.  Muitas 

delas  são  donas-de-casa  e  mães  de  família,  o  que  de  certo  modo  dificulta  a 

documentação de imagens do lugar ou mesmo a gravação de entrevistas.

Os padrões estéticos  são variados  tanto  do ponto  de  vista  corporal,  como da 

indumentária, mas a simpatia e o sorriso estão presentes em todas as mulheres com que 

conversamos. Longe de serem a ponta que mais lucra com a atividade, elas trabalham 

exaustivamente  e  possuem  um  código  de  conduta  admirável.  Por  exemplo,  buscam 

incentivar os clientes a consumir bebidas e comidas sem, contudo, embebedarem-se, pois 

sabem que precisam manter-se sóbrias para trabalharem durante horas a fio em um tipo 

de atividade que requer muita atenção e destreza corporal.

Elas mantêm uma relação de proximidade e respeito com os arrendatários dos 

estabelecimentos que funcionam como pontos de encontros entre clientes e prostitutas. 

Muitas delas recorrem freqüentemente aos serviços de pais e mães-de-santo de umbanda 

ou de candomblé; algumas são, inclusive, iniciadas em uma dessas categorias religiosas.

43  Espécie de pequeno palco para danças e performances eróticas.
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Os arrendatários são aqueles que alugam os pontos comerciais dos proprietários. 

Os aluguéis são pagos semanalmente. Foram-nos relatadas algumas situações em que, 

após anos de arrendamento e de pagamento em dia, um atraso de três dias em uma 

única  semana  resultou  na  quebra  do  “contrato”.  Como  alguns  dos  proprietários  são 

evangélicos, algumas vezes ocorre conflito no encontro destes com os altares de exus e 

pombagiras  existentes.  Em um dos  casos  a  nos  descrito,  a  proprietária  pedia  que  o 

arrendatário retirasse os assentamentos de exu da casa. Nosso informante nos disse que 

quando ela entrava no estabelecimento, começava a orar: “Ai, Senhor,  tá repreendido, 

queima isso daí que é o bicho ruim!”. A situação perdurou até que um dia o arrendatário 

lhe disse: “Olha só, eu não posso jogar meus exus fora. Esse é meu ganha-pão! Se você 

manda parar com isso tudo, não vai mais entrar clientes, não vai mais entrar mulher pra 

trabalhar; como é que eu vou fazer pra te pagar?” O conflito terminou dessa forma e hoje 

a proprietária vem receber o aluguel “e é só isso”.

Alguns proprietários possuem diversos pontos comerciais e, normalmente, não se 

envolvem  nas  questões  do  cotidiano.  Os  arrendatários  se  ocupam  em  atrair  as 

prostitutas44 para  permanecerem  em  seus  estabelecimentos,  cuidar  dos  estoques  de 

bebidas e comidas, como da segurança da casa, contratação dos demais funcionários 

(gerentes,  garçons,  DJs  etc.),  de  fazer  a  contabilidade  com  seus  gerentes  etc. 

Percebemos, inclusive, a existência de um código de conduta ética entre os arrendatários. 

Por  exemplo,  as  “meninas”  são  livres  para  trabalhar  em qualquer  estabelecimento  e 

quando  alguma  deseja  mudar  de  uma casa  para  outra,  isso  ocorre  sem  problemas. 

Contudo,  o  fato  de  um arrendatário  oferecer  favorecimentos  ou  privilégios  para  uma 

“menina mudar” de ponto pode gerar conflitos indesejáveis: “oferecer um negócio a mais é 

antiético”, segundo um de nossos entrevistados.

Nesse contexto, são ainda os arrendatários que normalmente montam os altares 

dedicados  aos  exus  e  às  pombagiras  que  protegem  o  lugar  e  ajudam  a  “abrir  os 

caminhos” da casa. O uso dos altares é, contudo, compartilhado com as “meninas”: elas 

podem sempre oferecer (e o fazem com freqüência) presentes aos exus e às pombagiras, 

como cigarros, cerveja, rosas, velas, moedas etc. Muitos parecem compreender a força 

dos  exus,  das  pombagiras,  dos  orixás  e  dos  santos  católicos  sincretizados  como 

protetores e vigilantes de seus corpos e de suas atividades econômicas.

44  Oficialmente, e até que se prove o contrário, os estabelecimentos da Vila Mimosa funcionam 
como  pontos  de  encontros;  não  há,  desse  modo,  aliciamento  à  prostituição,  atividade 
recriminada  legalmente.  Tampouco  há,  segundo  nos  foi  permitido  observar,  prostituição  de 
menores nesse espaço; inclusive, encontramos diversas mensagens, pintadas ou em cartazes, 
recriminando e advertindo sobre a prostituição infantil, distribuídas pela AMOCAVIM.
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O  uso  conflituoso  desses  altares  pode  forçar  algumas  estratégias  de 

escamoteamento,  conforme  observamos  em  uma  ocorrência,  na  qual  um  dos 

arrendatários, uma mulher (em um estabelecimento em que há dois arrendatários como 

sócios), apesar de adepta ao candomblé, não gosta de “misturar” as coisas.

Mesmo que não se demonstre, a maior parte dos estabelecimentos tem 
alguma proteção de exu ou de orixá. Aparentemente não tem, mas por 
trás tem! É como que nem eu falei contigo: aqui é casa de prostituição; eu 
não posso botar imagem porque a minha sócia vai à macumba e à igreja 
e não gosta muito do negócio de misturar as coisas. Ela mistura, mas não 
gosta que os outros misturem.

Assim,  o acordo firmado entre os sócios  e o  Exu que protege a casa é  o de 

“assentar” o Exu em um vaso colocado na entrada do bar. Esse vaso é residência de um 

Exu  Onã,  que  vive  encoberto  por  uma  espécie  de  comigo-ninguém-pode,  planta 

“pertencente” ao Exu que toma conta dos caminhos da casa (Figura 15).

Figura 15 – Assentamento de exu em um vaso de planta.
Fonte: Dados da pesquisa.

Não  obstante,  e  mui  discretamente,  encontramos  nessa  mesma  casa  outros 

referenciais  de magia  afro-brasileira  atrás da porta de entrada,  sobre o balcão e nas 

prateleiras de bebida.  Um transeunte despercebido passaria por essa casa sem notar 

sequer um desses sinais de magia. A dissimulação é, nesse caso, uma estratégia e um 

acordo entre diferentes partes para não abrir mão da proteção mágica sem, com isso, 

demonstrar abertamente sua existência.

113



Como os arrendatários cumprem funções administrativas em horários pontuais, há 

sempre a necessidade de se trabalhar com os gerentes nos estabelecimentos, aqueles 

que  tomam conta  da  casa em plantões  de  24  horas.  Naturalmente,  são  pessoas  de 

confiança  dos  arrendatários  e,  ao  final  de  seu  plantão,  têm  sempre  de  aguardar  os 

arrendatários para fechar o caixa, passar as informações necessárias, relatar os ocorridos 

etc. Dependendo do tamanho e da movimentação do estabelecimento, pode haver, ou 

não, outras funções, como os garçons e os DJs, que são preferencialmente contratados 

para o período noturno, quando há maior movimentação na Vila.

Descrever o público freqüentador da Vila Mimosa não era definitivamente nosso 

objetivo. Ademais, emitir julgamentos pela aparência do público em geral e pelas poucas 

conversas  que  mantivemos  com  alguns  freqüentadores  poderia  significar  uma 

generalização preconceituosa.  Portanto,  limitamo-nos a informar que a maior  parte do 

público  é  composta  por  homens  heterossexuais  em  busca  de  diversão.  Mas  esse 

estereótipo  não  fala  do  todo.  Como freqüentamos  a  Vila  Mimosa  incognitamente  por 

algumas  ocasiões  (para  nos  aproximarmos  do  objeto  de  pesquisa),  despertou  nossa 

atenção a presença de homossexuais, especialmente nas altas horas da madrugada. Se 

de início essa observação surgia como uma incógnita, aos poucos nos inteiramos dessa 

movimentação específica  e findamos por descobrir  uma outra rede de prostituição no 

lugar.

Alguns michês que fazem programas nas ruas da cidade do Rio de Janeiro ou em 

saunas  prives terminam  sua  rodada  de  trabalho  e  se  dirigem  à  Vila  Mimosa,  onde, 

embalados por estimulantes sexuais, vão se divertir com as “meninas” do local. Muitos, ao 

final  da  noite,  já  terão  gasto  ali  todo  o  dinheiro  ganho  nas  ruas  ou  nas  saunas.  Ao 

chegarem a esse ponto, eles se preparam para o terceiro turno da jornada:  antes de 

voltarem  para  casa,  aceitam  programas  com  a  clientela  homossexual  da  Vila. 

Naturalmente, há um mosaico de situações diferentes desta relatada, mas evidenciamos 

esta, especificamente, como um exemplo da diversidade do público que lá se encontra. 

Muitas histórias nos foram contadas, com as quais poderíamos escrever um livro sobre o 

assunto. Mas isso fica, quem sabe, para uma outra oportunidade.

Um outro foco de nossas atenções recaiu sobre a AMOCAVIM, que funciona como 

uma  espécie  de  condomínio  que  administra  os  serviços  de  água,  lixo,  segurança 

(bombeiros, manutenção de extintores etc.), entrega de contas (como IPTU e Light) e de 

correspondências, administração dos contratos de locação e arrendamento etc. Ao todo, 
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são 38 associados à AMOCAVIM, representando os 78 estabelecimentos existentes na 

Vila Mimosa.

A AMOCAVIM também intervém, quando há notícia de que existe menor de idade 

trabalhando  em  algum  dos  estabelecimentos  associados,  bem  como  dirige  trabalhos 

sociais,  como a  oferta  de  cursos  profissionalizantes  (costura,  artesanato,  informática, 

português, matemática etc.), além de trabalhos preventivos contra doenças sexualmente 

transmissíveis e contra o uso de drogas. Há um ponto cultural da Vila Mimosa onde essas 

atividades são realizadas.

No  carnaval  de  2004,  por  exemplo,  foi  realizado  um interessante  trabalho  em 

parceria  com  uma  escola  de  samba.  Artesãos  da  agremiação  carnavalesca  se 

deslocaram até Vila Mimosa para ensinar as “meninas” a confeccionarem adereços para o 

desfile. Além de receberem por aquele serviço, elas foram convidadas, pela escola de 

samba, a participarem do desfile, que doou algumas fantasias a elas.

As  relações  includentes  do  universo  cultural  afro-brasileiro  parecem  não  se 

restringir ao quesito da religiosidade. É preciso, contudo, retornar ao nosso foco inicial e 

buscar compreender, ainda que parcialmente, as relações entre Vila Mimosa e a magia 

dos exus e das pombagiras.

5.4 Histórias  de  Vida  na  Vila  Mimosa:  Cruzamento  entre  Corporeidades, 

Religiosidades e Geograficidades

Conforme  adiantamos,  nossas  atenções  se  concentraram  em  dois  sujeitos  no 

contexto social da Vila Mimosa: dois arrendatários, que são sócios da casa 27. São eles: 

Waldemar da Vila Mimosa – conhecido no candomblé como Pai Marimbondo – e Marta – 

Marta d’Oxossi, no mundo do candomblé. Tentamos cruzar as histórias de vida desses 

sujeitos sob duas perspectivas: o trabalho na Vila Mimosa e a vivência como religiosos do 

candomblé que cultuam exus e pombagiras de umbanda em seus estabelecimentos. Ao 

final, tentamos cruzar essas histórias com aquilo que observávamos exposto na casa 27: 

três assentamentos, sendo um do Exu Zé Pilintra, colocado na porta de entrada do bar; 

um da pombagira Sete Saias, situado próximo ao “queijo”; um de Ogum, assentado sobre 

a porta de entrada (Figura 16).
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(a) (b) (c)

Figura 16 – Mosaico de assentamentos: (a) Zé Pilintra; (b) Sete Saias; (c) Ogum.
Fonte: Dados da pesquisa.

Waldemar relata que começou sua “vida espiritual” dentro da barriga de sua mãe, 

que era umbandista. Muito embora desde pequeno freqüentasse os terreiros de umbanda, 

aos 13 anos ele decidiu entrar para o catolicismo; depois, para a Igreja Pentecostal do 

Reino  de  Deus.  Após  essas  tentativas,  decidiu  retornar  às  religiosidades  de  matriz 

africana,  entrando para o candomblé.  Foi  “suspendido como ogan45”  na casa de mãe 

Teresa d’Iansã. Embora tenha permanecido dois anos na casa dessa mãe-de-santo, não 

fez sua iniciação, chamada, nesse caso, de “confirmação do ogan”. Sua saída do terreiro 

ocorreu devido ao seu envolvimento com uma irmã-de-santo que ele conhecera fora do 

terreiro46.

Sua confirmação ocorreu no terreiro de candomblé de Jorge de Logun-Edé, onde 

permaneceu por oito anos após um longo período como abian47.  Waldemar, que é de 

45  Os  ogans  são  cargos  masculinos  de  alta  patente  na  hierarquia  do  candomblé;  eles  são 
responsáveis pelo toque dos atabaques e pelo sacrifício dos animais, dentre outras funções. 
Segundo crença  existente  no  candomblé,  os  ogans  só  incorporam o  seu  orixá  (entram em 
transe) no momento de suas mortes. A suspensão de um ogan é uma cerimônia específica, 
quando ele é colocado sentado em uma cadeira que é suspensa por ogans (já iniciados) da 
casa  e  dessa  forma é,  então,  apresentado  ao  público  –  sobre  os  ombros  de  seus  futuros 
comparsas.  O  passo  seguinte  seria  a  confirmação  desse  ogan  –  período  de  iniciação. 
Tradicionalmente,  os  ogans  são  conhecidos  por  sua  masculinidade  e  poder  de  comando 
cerimonial, havendo cerimônias que só podem ser executadas por eles.

46  O  envolvimento  sexual  e  amoroso  com  irmãos-de-santo  é  considerado  incesto,  sendo 
fortemente reprimido dentro do candomblé.

47  Freqüentador não-iniciado.
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Oxalá48,  desejava ser rodande (categoria que “recebe” orixá,  que entra em transe), ao 

invés de ogan. Por isso, sua iniciação demorou, pois ele nunca “bolava”49.

Foram  anos  passando,  todo  mundo  entrando  pra  fazer  santo  e  eu 
ficando. Aí, teve uma vez que eu “escolei” ele [o pai-de-santo]. Ia entrar 
[fazer  a  iniciação]  uma menina  de  Oxum.  Falei  pro  pai-de-santo:  “Eu 
quero entrar também; tem oito anos que estou na casa do senhor e não 
resolve nada”. Aí, ele foi tocar o bolonã50, trouxe água, mas eu não bolei. 
Aí, na macumba [festa] que a menina de Oxum saiu [cerimônia final da 
iniciação]  o  pai-de-santo  me  suspendeu  como  ogan.  Depois  de  três 
meses, eu fiz santo como ogan. Eu chorei muito. [...]  eu pedia a todo 
tempo:  “Pega  a  minha  cabeça,  santo”.  Eu  ficava  chorando  querendo 
pegar santo,  não me conformava que não ia dar santo;  até no último 
momento eu queria sentir alguma coisa... Eu sentia a presença dele, mas 
não era aquela coisa de pegar a minha cabeça, nada assim, não; não foi 
nada do que eu estava esperando... Dei a obrigação de um ano e quando 
me preparava para dar a obrigação de três anos, eu saí da casa dele. 
Fiquei vagando dois anos. Aí foi quando eu encontrei o Eder de Logun-
Edé. Agora tô na casa há cinco anos, tô aguardando... Quando ele me 
disser, vou tomar a obrigação de sete anos.

Se o pertencimento de Waldemar às religiosidades afro-brasileiras ocorreu desde 

“a barriga de sua mãe”, a sua entrada no universo de Vila Mimosa passou por caminhos 

bem diferentes.  Ele relata que começou a trabalhar  na AMOCAVIM,  como auxiliar  de 

escritório,  sob  o  regime da Consolidação  das  Leis  do Trabalho  (CLT),  com todos  os 

direitos,  aos  28  anos  de  idade,  onde  permanece  trabalhando  até  hoje  (oito  anos  de 

trabalho na Associação):

Quando eu cheguei na Vila Mimosa, eu tinha muito medo disso aqui, 
porque eles falavam que a Vila Mimosa é prostituição, Vila Mimosa é 
“tóxico”, porque vila Mimosa é briga, tiro, mas quando eu entrei aqui 
dentro vi que era um mundo totalmente diferente. Aqui dentro tem briga, 
tem, mas também tem briga no pagode lá fora, tem briga lá no “Via 
Show”, lá rola tóxico, rola. [...] Vai no pagode, vê casalzinho no banheiro; 
vai no trequinho, tem gente se escondendo. Então, não é só a Vila 
Mimosa que é esse preconceito todo; e eu fui vendo que aqui dentro é 
mais seguro que lá fora. Sem brincadeira, irmão, eu nunca fui assaltado 
aqui dentro. Eu saí ali fora, pra ser assaltado na Praça da Bandeira. Lá 
na Lapa e na Leopoldina, uma vez quase me assaltaram também.

Aqui  ninguém  nunca  arrumou  confusão  comigo,  não!  É  porque  eu 
trabalho  e  todos  me  conhecem.  [...]  Aí,  comecei  a  trabalhar  na 

48  Na cosmogonia do candomblé, cada pessoa pertence a um determinado orixá. Existe sempre 
um orixá principal: o da “cabeça” e o juntó (segundo santo ou segundo orixá). Além disso, há 
diversos outros orixás que podem exercer fortes influências no comportamento e no destino da 
pessoa.  A  complexidade  dessas  conjunções  pode  alcançar,  segundo  Augras  (1983),  156 
combinações diferentes. No caso de Waldemar, ele é filho de Oxalá com Oxossi, dois orixás 
masculinos (aborós).

49  Bolar é receber o orixá sem ser iniciado, é cair, desmaiar; é um passo decisivo para fazer a 
iniciação, pois é percebido como o momento quando o orixá pede a iniciação.

50  Toque forte dos atabaques, usado para forçar a possessão de orixá.
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Associação; depois de dois anos consegui uma casa, arranjei uma casa. 
Aí, fui. Comecei a cuidar dos meus exus aqui dentro, porque, até então, 
eu só tinha um exu assentado, de quando eu “tomei” santo.

Assim, envolvido com o cotidiano de seu trabalho, Waldemar passou a arrendar 

uma casa em sociedade com sua ex-esposa (também iniciada no candomblé), ou seja, 

além de trabalhar como funcionário da AMOCAVIM, ele passou a ser um empresário da 

Vila Mimosa. Ele continua trabalhando na Associação e arrenda duas casas. A primeira 

com sua ex-esposa, Marisa de Oxumaré, e a segunda, com outra sócia, Marta d’Oxossi.

Ao contrário de Waldemar, Marta entrou primeiramente na Vila Mimosa. Somente 

depois  veio  a conhecer  o candomblé  e a  umbanda.  A história  de Marta é mais  uma 

demonstração da diversidade de situações, corporeidades e sexualidades vivenciadas no 

espaço da Vila Mimosa. Longe do estereótipo que possamos desenhar sobre as mulheres 

que trabalham na Vila Mimosa, ela conta, sem rodeios, suas histórias:

A minha história foi baseada no seguinte: eu jogava bola, pelo Madureira 
Clube.  Jogava  bola  e  tal,  até  que  eu  sofri  um  acidente  e  quebrei  o 
tornozelo. Então, não dava mais pra eu ficar no campeonato e tal, aquela 
coisa toda. Aí, eu conheci uma garota que trabalhava aqui; era garota de 
programa que assistia o nosso jogo lá. Aí, nos marcamos de ir à boate; 
ela falou que teria que ir buscar no trabalho dela. Aí, eu perguntei: “Onde 
você trabalha?” E ela falou: “Lá na Vila Mimosa”. Então, quando a gente 
veio aqui, eu e o pessoal do futebol, paramos pra beber uma cervejinha e 
tal; viemos com clientes conhecidos, porque já tinha uma conhecida que 
trabalhava aqui. Ficamos bebendo e acabamos gostando, porque aqui, a 
primeira vez que eu vim aqui,  tinha muita mulher! Você já veio aqui à 
noite? São várias mulheres, e eu gostei, não queria mais sair daqui, não 
quis ir mais à boate. Ficamos bebendo a noite toda, até de manhã. Não 
fomos pra boate nenhuma. Aí, era isso: qualquer coisa que tinha que sair, 
tinha que buscar ela, a gente vinha pra cá. Acabou que uma vez ela me 
ligou,  falou que a casa onde ela  trabalhava estava precisando de um 
“folguista”  e  eu  não  estava  mais  jogando  bola,  estava  praticamente 
parada. Aí, eu acabei vindo tirar uma folga, era na época R$30,00. Tirei 
uma folga,  fui  embora.  Depois,  a mulher  me ligou de novo;  aí,  eu fui 
pegando o jeito, fui conhecendo o cara do depósito (aquele cara de blusa 
amarela) e o filho da mulher que faleceu, que deixou a casa pra mim 
(aquele  ali  que  esta  falando)  e  fui  conhecendo;  trabalhando  pra  um, 
trabalhando pra outro e eu comecei a ganhar dinheiro muito fácil. [...] E fui 
ficando aqui, trabalhando aqui pra todo mundo. O negócio aqui é você 
trabalhar e sair  bem de todo, porque se você se queimar numa casa, 
você  não  trabalha  mais  em lugar  nenhum.  Já  tem seis  anos  que  eu 
trabalho aqui, entendeu? E fui trabalhando aqui, até quando surgiu essa 
oportunidade pra mim, assim, vim parar aqui... Eu aprendi muita coisa. 
Aqui  é  uma  outra  realidade!  São  as  garotas...  Várias  coisas  que 
acontecem. A camisinha que estoura, elas ficam grávidas, e os caras que 
querem “comer” elas lá em cima, à força, bater. E você vai aprendendo. 
Várias histórias de vida diferente do meu mundo lá de futebol, que eu 
achava que era só acordar, treinar, jogar bola, ir pra casa e dormir. Aqui, 
foi a realidade que me ensinou. Agora estou com 28 anos. Quando eu 
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vim  pra  cá,  estava  com  23;  tem  cinco  anos  que  eu  estou  aqui.  Me 
ensinou  a  viver  muito  bem;  eu  não  tenho  nada  a  reclamar  da  Vila 
Mimosa, não. Ao contrario, é de onde eu tiro meu sustento.

Hoje, Marta se tornou arrendatária de um estabelecimento em sociedade com o 

Waldemar e tem uma relação estável com uma garota de programa que trabalha em sua 

casa. Sobre o seu envolvimento com o universo religioso afro-brasileiro, ela nos relata em 

uma entrevista:

Olha só, é o seguinte: eu, há uns dois anos atrás, nunca me interessei por isso, eu tinha até medo, 
entendeu? Por ironia  do destino,  uma vez eu tava resolvendo um problema meu,  pessoal,  aí  uma 
pessoa que tava comigo falou: “Pede pra não sei quem, pede pro Zé Pelintra que ele te ajuda; não sei o 
quê, blá, blá, blá.”

Pesquisador: Um amigo seu daqui ou de fora?

Marta: De fora, não é daqui, não. Aí, eu falei: “Pedir o quê? Essas coisas 
não são assim, não”. Aí, eu botei uma cerveja e um cigarro no poste de 
luz; eu estava precisando do dinheiro do meu aluguel: R$280,00. Botei lá. 
Vim aqui dentro pra poder pegar, que eu era foguista ainda, eu não era 
dona de bar, vim pegar na gerência. Entrou um cara que eu nunca vi na 
minha vida e me deu R$350,00 na minha mão. Foi aí quando eu comecei;

Pesquisador: Nessa primeira esquina?

Marta: É, foi aonde que eu falei. Tipo assim: “Quem mandou esse cara 
me dar esse dinheiro? Não conheço ele nem nada”. Do nada, ele: “Toma 
pra você’. Quando eu contei – R$350,00 –, e o cara foi embora! Eu fiquei 
de bobeira. Aí eu já comecei; aí eu tirava a gerência, nessa casa 27, e a 
moça que era dona de lá, a falecida dona Ignácia, ela cuidava dessas 
coisas, e eu tinha muito medo. Mas, de repente, eu comecei a limpar os 
copos, botar o champanhe no copo dos fregueses... E eu fui trabalhando 
três  meses pra  ela.  Depois  de três  meses,  a  mulher  faleceu.  Fui  pro 
enterro dela preocupada, pensando que eu tinha perdido meu trabalho. 
Os filhos dela todos trabalham aqui e têm casa. E lá no enterro, aquela 
coisa toda. Depois que enterrou o corpo, eu estava procurando o local 
pra ir embora, quando o filho e a filha dela me chamaram: “Marta!” Eu 
falei: “Fala!”. “A minha mãe, antes de morrer, deixou uma carta pedindo 
pra que você ficasse com a casa, que ela fosse sua”. Aí eu falei: “Que 
isso!”. Ele me mostrou a carta e olhei. “Tudo que tem dentro!”. Tá bom, 
então. Fiquei  com medo. Vim pra cá e comecei a trabalhar. E isso já 
conhecia o Alexandre. Aí, eu falei: “Alexandre, a minha vida, depois que 
eu botei um cigarro e uma cerveja na esquina, a minha vida virou um 
monte de coisa”. E comecei a contar pra ele. E ele me explicou a situação 
dele: “Eu sou candomblecista, minha mulher é mãe-de-santo e tal, coisa 
e  tal”.  E  eu  falei:  “Alexandre,  eu  quero  fazer  um jogo,  eu  quero,  me 
interessei, entendeu? Eu quero, pronto!”. Eu fui lá, aí fiz um jogo, joguei, 
vi as qualidades do meu santo, vi as coisas que eu era, fui sem...

Pesquisador: Foi lá, aonde?

Marta:  Fui  em  Sepetiba,  no  barracão,  na  Cristina  d’Oxumaré.  Fui 
entendendo como são as coisas mais ou menos; fui vendo que na minha 
vida,  a vida que eu levo realmente aqui dentro,  eu precisava de uma 
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religião.  Tem várias,  mas  essa  foi  a  que  mais  se  identificou  comigo, 
dizendo assim a que mais de despertou, a que mais eu me interesso, tá 
entendendo? Não é igual a um crente, quando ele vai à igreja; não é igual 
a um católico, quando ele vai. A religião, espiritismo, eu gosto. Aí, eu fui, 
fui cuidando, fui vendo. Aí, eu fiquei um tempo, passei mal [bolei]. A coisa 
mais interessante pra mim – eu ainda estou em experiência – eu posso 
dizer que sou iaô ainda, entendeu? Mas, assim, mais incrível é quando o 
espírito pega seu corpo! Eu não acreditava. E quando eu “bolo” no santo, 
eu não  tá ali, não, eu sei disso, eu não tô. Eu não lembro de nada, eu 
queria entender isso... Às vezes, eu fico me perguntando: “Como é que 
pode?” Há alguma coisa bem forte que toma conta do nosso corpo, é 
inexplicável, entendeu? Aí, eu viro no santo. Lá no barracão, às vezes, 
quando eu vou fazer as coisas, eu viro no santo e, às vezes, a mãe-de-
santo me desvirou e eu fico parada no tempo, pensando que ela ainda vai 
fazer  alguma  coisa...  E  o  santo  já  veio!  Já  fez,  já  aconteceu!  T 
entendendo como é que é?

Pesquisador:  E  naquele  espaço  de  tempo,  você  não  lembra  o  que 
aconteceu?

Marta:  Não lembro de nada.  Assim,  eu sei  que isso acontece,  que é 
verdade, parece que você morreu; como é que eu vou te explicar? Você 
está presa em um lugar, tá entendendo? E você não tem mais domínio do 
seu corpo, você não tem força de vontade e alguma coisa se apodera de 
você. Não é mentira, as pessoas falam que é mentira. Eu estou vivendo 
essa experiência. Vou fazer ainda um ano de santo agora, dia seis de 
agosto; tenho um ano de preceito, não posso ir pra praia, essas coisas, 
só depois de um ano. E eu sinto essas coisas; por exemplo: se eu ficar 
nervosa ou me aborrecer, alguma coisa que me tira do nervoso, eu já fico 
com meu coração palpitando, parece que o santo tá querendo chegar... 
Tá entendendo como é que é? É muito diferente! Eu não sou mais aquela 
pessoa que eu era antes.

Marta se aproximou do universo do candomblé a partir do lugar onde trabalhava, 

mas também a partir de sua história de vida, de sua corporeidade e de sua sexualidade. 

Afinal de contas, que outra forma religiosa poderia dar algum apoio a uma personalidade 

como a de Marta, sem lhe impor sansões morais e tentar mudar o seu modo de ser, o seu 

corpo, a sua sexualidade e o seu trabalho? Marta entrou para esse mundo a partir de uma 

oferenda  ao  “seu”  Zé  Pelintra,  exu  com  o  qual  ela  estreitaria  relações  em  sua  vida 

religiosa, para a solução de um problema imediato. Acaba por descobrir nesse universo a 

possibilidade de apoio social para o corpo e a alma. Sua corporeidade, que poderia ser 

reprimida ou discriminada em outros contextos religiosos,  encontrou um lugar de livre 

expressão,  de  auto-afirmação  e  (por  que  não?)  de  identificação.  Ela  finda  por  se 

transformar em mais um dos personagens que coletivamente delimitam territórios, que 

deixam as marcas de uma sociedade religiosa sobre os lugares e que geografam suas 

existências a partir das perspectivas existenciais das religiosidades afro-brasileiras.
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5.5 Vila Mimosa: Sob a Proteção dos Exus e das Pombagiras

A delimitação de território sob proteção religiosa na Vila Mimosa pode ocorrer de 

duas formas precisas. Com a observação  do local e com o apoio das informações dos 

garis da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB) que trabalham na área, 

foi-nos possível  cartografar  a primeira forma dessa delimitação territorial.  A percepção 

dessa cartografia surgiu em um dia quando saía de Vila Mimosa. Após ter elaborado uma 

entrevista, deparei-me com um “despacho” para Exu na primeira esquina da Rua Sotero 

de Reis – coincidentemente, a esquina em que Marta, em entrevista posterior, afirmaria 

ter deixado o presente para “seu” Zé Pelintra. Quando olhei de volta para a rua, reparei 

que havia dois garis trabalhando. Decidi voltar e conversar com eles sobre os despachos 

encontrados  por  eles.  Como  profundos  conhecedores  daqueles  traçados  territoriais  e 

também como coletores de tudo que é deixado em suas ruas e esquinas, esses garis me 

forneceram os dados para elaborar essa cartografia religiosa, além de terem me contado 

diversas histórias que me ajudaram a compreender as práticas de magia ali elaboradas 

(Figura 17).
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A única entrada e a única saída da Vila Mimosa se dão pela Rua Ceará, sob um 

viaduto por onde passa a estrada de ferro. Desse modo, a Vila se encontra “escondida” 

ao fundo do traçado triangular de suas ruas, possuindo algumas esquinas ao seu redor. 

De certa forma, essa localização e esse traçado, ao mesmo tempo em que “escondem” a 

Vila em uma “brecha” em frente à Praça da Bandeira, também a protegem, seja do ponto 

de vista da segurança – a dificuldade de se escapar livremente por qualquer lado –, seja 

pelo fato de não expor demasiadamente os trabalhadores e os clientes que a freqüentam, 

ou mesmo pelas possibilidades rituais de proteção de magia que o espaço oferece.

Sobre esse último ponto, convém esclarecer que as encruzilhadas são lugares de 

moradia de exus e de pombagiras por serem eles os senhores e senhoras dos caminhos, 

dos encontros, dos desencontros e da comunicação. Há, contudo, diferentes exus e há 

diferentes pombagiras,  assim como há um sistema cósmico que estabelece diferentes 

tipos de encruzilhadas para diferentes tipos de exus e de pombagiras. Há, por exemplo, 

no local,  quatro encruzilhadas em cruzamentos de duas ruas que se transpassam em 

forma  de  “X”  (observar  o  cruzamento  das  ruas  Lopes  Souza  e  Hilário  Ribeiro);  há, 

também, a possibilidade de encruzilhadas em “T” com três esquinas em duas ruas que se 

encontram, mas não se cruzam (observar, na figura 4, o encontro das ruas Lopes Souza e 

Sotero de Reis); há encruzilhadas em curvas, como no encontro da Rua Ceará com a 

Lopes Souza. Para cada “qualidade” de esquina, há determinadas “qualidades” de exus e 

de  pombagiras  que  aí  residem  e  onde,  portanto,  devem  lhes  ser  ofertados  seus 

despachos e presentes.

A  complexidade  mística  infere  uma  complexidade  na  qualidade  do  espaço. 

Entretanto, o que pretendemos ressaltar é que esse desenho urbano é propício aos rituais 

que envolvem o poder mágico de diferentes exus e de diferentes pombagiras que podem 

agir  sobre diferentes pessoas ou diferentes lugares e territórios.  Dentre os rituais  que 

podem  ser  úteis  ao  cotidiano  da  Vila,  destacamos:  (i)  “abertura  de  caminhos”: 

relacionados ao trabalho, ao dinheiro ou à prosperidade da vida material; (ii) segurança 

física  dos  estabelecimentos  e  dos  corpos  protegidos  por  essas  forças;  (iii)  casos  de 

amores  diversos;  (iv)  proteção  aos  inimigos;  (v)  “queimação”:  elaborar  magia  contra 

alguém etc.

Mas  há  ainda  outras  qualidades  espaciais  presentes  no  traçado  urbano  dos 

arredores da Vila Mimosa. Dos mais populares orixás, aparece Ogum, sincretizado com a 

imagem de São Jorge, santo católico de extrema popularidade no Rio de Janeiro. Sendo 

Ogum o senhor da guerra, é ele quem vence batalhas, rende o inimigo e é o grande 
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senhor das conquistas. As similaridades entre Ogum e Exu no candomblé são visíveis; 

eles, inclusive, são irmãos, ambos filhos de Yemanjá. Mas Ogum é também o senhor do 

ferro; ele é aquele que forja o ferro e o transforma em armas. Não é à toa que Ogum é, 

hoje, o senhor das tecnologias. Se Exu reina sobre as encruzilhadas, Ogum reina sobre 

os caminhos abertos que são especialmente ritualizados nas estradas de ferro, conforme 

observamos nas proximidades da Vila Mimosa (Figura 17).

A  segunda  delimitação  territorial  que  percebemos,  durante  a  pesquisa,  é 

precisamente  o  espaço  individual  dos  estabelecimentos  de  Vila  Mimosa.  Para 

exemplificação  dessa  qualidade  de  demarcação  mágica  e  territorial,  a  casa  27,  de 

propriedade de Marta e de Waldemar, é a que melhor se presta, pois notamos que eles 

transpuseram fidedignamente a estrutura mágica de proteção das entradas de um terreiro 

de candomblé ao espaço de seu estabelecimento.

Quem  guarda  a  entrada  dos  terreiros  de  candomblé  são  precisamente  Exu  e 

Ogum. Na casa 27, por exemplo, encontramos um assentamento do Exu Zé Pelintra, logo 

na porta de entrada, e um assentamento de Ogum sobre essa mesma porta. É como se, 

para entrar nesse espaço, tivéssemos de passar por esse portal de proteção, do qual 

essas  entidades  afastariam  os  problemas  e  para  o  qual  atrairiam  prosperidade  e 

segurança.  Ainda,  próximo ao “queijo”,  onde dançam as  “meninas”  que trabalham na 

casa, encontramos o assentamento da pombagira Sete Saias. Desse modo, encontramos 

Exu e Ogum protegendo a entrada da casa e a Sete Saias de frente à porta de entrada, 

para atrair  a clientela,  impondo-se sobre o local  onde as “meninas”  dançam de forma 

erótica  para  os  olhos  dos  que estão  do lado  de dentro,  mas também para  os  olhos 

daqueles que passam pela galeria. A espacialidade mágica e arquitetônica da casa trata 

de atrair clientes e afastar os perigos que eles possam trazer.
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Se Ogum é um orixá  guerreiro que decepa a cabeça dos inimigos  com a sua 

espada,  Zé Pelintra é o rei  dos cabarés e o protetor  das prostitutas.  Zaydam Alkimin 

(2008), em seu mais recente livro, cataloga e descreve quatro histórias de vida de “seu” 

Zé Pelintra que, segundo o autor, foi um personagem real que se tornou lendário nas 

literaturas de cordel da região Nordeste do Brasil. Hoje, ele é cultuado no catimbó51 como 

um caboclo; na umbanda, como um exu; em um terreiro de Xangô52 de Recife, como um 

Egum53.

Sobre o Zé Pelintra, existem várias histórias contadas de boca em boca, 
tão cheias de ousadias e mistério quanto as de outros mitos nordestinos, 
tais como o cangaceiro Lampião e sua parceira Maria Bonita; o bandido 
Cabeleira; o cangaceiro Corisco, entre tantos outros.

Todos  que  conhecem ou  ouviram  falar  do  Zé  Pelintra  concordam ao 
menos  num  ponto:  ele  era  pernambucano  “cabra-da-peste”  que  não 
levava desaforo pra casa, freqüentava os cabarés da cidade do Recife, 
defendia  as  prostitutas,  gostava  de  música,  fumava  cigarros  de  boa 
qualidade e apreciava a bebida (ALKIMIN, 2008, p. 21).

Outras qualidades podem também ser atribuídas ao “Zé”, como: mulato, grande 

jogador de cartas, bom de briga, cresceu no meio da malandragem, gigolô, viril, sempre 

bem vestido em ternos de linho branco, gravata de seda vermelha e sapatos bicolores. 

Conforme observamos nas figuras 14 e 16, vários desses elementos relacionados aos 

hábitos de “seu” Zé Pelintra estão presentes no assentamento preparado por Marta.

Sobre a pombagira Sete Saias, podemos perceber a forte magia que ela exerce sobre 

a sexualidade e a busca por homens para as mulheres apaixonadas e abandonadas. Prandi 

(1996) exalta que as pombagiras são exus femininos, fruto dos entrecruzamentos entre as 

tradições européias e africanas e, portanto, herdam esse poder sobre a potência sexual:

Na língua ritual dos candomblés angola [de tradição banto], o nome de 
Exu  é  Bomgbogirá.  Certamente  Pombagira  [Pomba  Gira]  é  uma 
corruptela  de  Bongbogirá,  e  esse  nome  acabou  por  se  restringir  à 
qualidade feminina de Exu (PRANDI, 1996, p. 140).

51  O catimbó é uma expressão de religiosidade classificada como afro-brasileira e que, como as 
demais,  mistura  elementos  das  tradições  de magia  ibérica,  dos  indígenas  brasileiros  e  dos 
negros africanos.

52  Terreiros de Xangô são equivalentes pernambucanos aos terreiros de candomblé da Bahia.
53  Espíritos  ancestrais  cultuados  nas  religiosidades  de  matriz  africana,  especialmente  nas 

sociedades nagôs. Duas das histórias cadastradas por Alkimim (2008) relatam que Zé Pelintra 
fora iniciado em um dos terreiros de Xangô do Recife, tendo, por isso, se tornado um Egum 
cultuado nessa casa após a sua morte.
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Por outro lado, a influência das magias ibéricas praticadas por ciganas e bruxas é 

perceptível.  Capone  (2004,  p.  114)  discute  essa  relação,  invocando,  inclusive,  um 

cruzamento entre estórias da pombagira Maria Padilha brasileira e a María de Padilla de 

origem espanhola:

Maria Padilha parece, então, encontrar sua origem em um personagem 
dos poemas épicos chamados  romances viejos, publicados na Castilha 
no  Romancero General.  Entre os romances que tratam da história  da 
Espanha está o ciclo de Dom Pedro I de Castilha (1334-1368), vulgo O 
Cruel, assim chamado por ter matado boa parte de sua família, de seus 
amigos e de seus aliados. Estava sob a influência de uma  mala mujer, 
uma  mulher  má,  a  bela  e  vingadora  Maria  Padilha;  por  amor  a  ela, 
abandonara sua esposa legítima, Dona Blanca de Bourbon, a qual logo 
depois mandara assassinar. O rei estava enfeitiçado por Maria Padilha, 
que o dominava por completo.

Capone esclarece que uma compilação desses romances foi editada em Lisboa 

em 1581. Pouco mais de um século depois, Maria Padilha (tradução de María de Padilla) 

era invocada no Brasil nas práticas de magia negra ao lado de Barrabás, Satã e Lúcifer. 

Segundo Capone (2004,  p.  114),  “em muitas das orações,  conservadas nas atas dos 

processos  de  inquisição  em  Lisboa,  Maria  Padilha,  apresentada  como  a  mulher  de 

Lúcifer, já é a encarnação da feiticeira que se dedica à magia amorosa”.

Paralelamente, a origem da pombagira Sete Saias remonta aos povos do Oriente, 

aos ciganos. Por isso, a pombagira Sete Saias usa anáguas, leques, baralhos e rosas 

vermelhas  (Figura  3b).  Reina sobre o amor,  o  poder  sexual,  a  traição,  os feitiços  de 

“amarração”, a atração de dinheiro e, com tudo isso, sobre as prostitutas, as mercadorias 

e feiticeiras do sexo.

A Pomba-Gira Cigana Sete Saias é considerada a Deusa do Amor pelo 
povo do oriente. É a ela que as moças recorrem quando desesperadas 
por falta de amor.

A lenda conta que a Cigana Sete Saias foi apaixonada por um moço “não 
cigano”, o que seus pais não aceitavam… Proibida de viver este amor, 
parou de comer até vir a falecer.

Quando seu corpo estava sendo preparado para velar, sua mãe trouxe 
suas sete saias favoritas e colocou a seus pés para poder rodar e jogar 
cartas nos caminhos do astral superior.

A  moça,  chegando  ao  astral,  foi  recebida  por  Santa  Sara,  a  qual  a 
designou para proteger e ajudar todas as moças que choravam por seus 
amores proibidos e impossíveis…

É a esta entidade poderosa que as mais sérias mandingas de amor são 
realizadas…

E há quem diga que o que a Cigana Sete Saias une… Ninguém separa!
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Esta  pomba-gira  gosta  de  receber  suas  oferendas  e  presentes  nas 
encruzilhadas de campo e preferencialmente às 18:00 nas sextas-feiras 
de lua cheia.

Nas suas  oferendas não pode faltar  perfume de  flores  ou  gardênia… 
Suas velas são coloridas, quase sempre vermelhas, brancas e rosas… 
que são as cores que simbolizam o sexo, o amor e a tranqüilidade nas 
relações54.

Prandi (1996, p. 156) descreve ainda uma oferenda à pombagira Sete Saias para 

transformar uma inimiga em uma grande amiga55, em uma mostra de que seu poder não 

se restringe apenas às questões amorosas. Por tudo isso, ao falarmos de uma pombagira 

Sete Saias, estaremos usando uma contratura ontológica que une em uma territorialidade 

brasileira específica algumas heranças culturais ibéricas, ciganas e congolesas.

Oh, Sete Saias, é só pedir que eu lhe dou.
Por favor, traz minha vida, por favor, traz meu amor.
Ele foi embora, ele me abandonou.
Eu não sei viver sem vida, eu não sei viver sem amor.
Leva pra mim, lá na encruzilhada,
uma garrafa de champanha para eu beber.
Leva sete cravos e sete rosas amarelas.
E faça seu pedido que eu vou lhe atender!
(Ponto de pombagira Sete Saias, domínio público)

Voltemos  à  Vila  Mimosa,  magistrada  e  protegida  sob  o  poder  dos  exus,  das 

pombagiras e de Ogum. Lugar em que as mitologias européias, africanas, brasileiras e 

afro-brasileiras  se misturam em um mercado de carne humana e onde  a carne mais  

barata do mercado é a carne negra. Destaco as palavras de Marta para compreender a 

imbricação de algumas dessas idéias:

Porque, veja bem, aqui na Zona, é um lugar aonde vem todo tipo de 
pessoa. Tá todo mundo junto: polícia, bandido, estivador; então, não tem 
como você... É um tipo de público que não tem como você saber quem tá 
entrando na sua casa, tá entendendo? E estando nessa religião, a gente 
aprende várias coisas, por exemplo, o olho grande, as coisas ruins, os 
espíritos,  os eguns pra não te atrasar...  Então,  a minha mãe-de-santo 
falou  que  eu  tinha  que  assentar  pra  mim mesmo,  o  meu Zé  Pelintra 
mesmo. Esse Zé Pelintra que está ali é meu mesmo; só quando eu fiz o 
assentamento dele,  ele  incorporou.  Ele  veio  e  pediu  pra  vir  morar  na 
Zona, ele não quis ficar no barracão como vários irmãos-de-santo meu 
que assentam exu e deixam no barracão. No caso do meu exu, ele não, 
ele incorporou e falou: “Eu quero ir pra Zona, morar lá no putero dela”. 
Então,  ele veio até no carnaval  do ano retrasado; ele veio  comigo no 

54  Disponível em: <http://povodearuanda.wordpress.com/2007/09/21/pomba-gira-cigana-7-saias/>.
55  Receita descrita por Prandi (1996, p. 156): “Preparar uma farofa de mandioca crua misturada 

com mel  e arrumar no centro  de um alguidar  (prato  de barro).  Em volta  colocar  sete  velas 
brancas, sete fitas de cores diferentes, sete rosas vermelhas, uma garrafa de champanha e uma 
cigarrilha. Arriar numa encruzilhada em T, depois de pedir licença a Exu, numa noite de sábado 
ou segunda-feira”.
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Cabaré, porque aqui é um putero, né? E também tem muita mulher que 
trabalha  aqui,  que  vem  aqui  e  pedir  fé,  que  gosta,  vem  botar  um 
champanhe e ela tem que estar sempre presente ali; eu não sei, acho 
que é uma força... Vou te falar uma coisa, se a vela estiver apagada, não 
entra ninguém na casa, é incrível! A Zona pode estar cheia, o corredor 
pode  estar  cheio  de  gente,  sexta-feira,  dia  de  pagamento;  se  a  vela 
estiver apagada, não entra ninguém pra comprar nenhuma cerveja. Você 
acredita nisso?

Marta conta diversas histórias de exus e pombagiras incorporados na Vila Mimosa. 

Algumas vezes, tem até o “seu” Zé (Pelintra) que vem incorporado, bebe cerveja, fuma e 

faz programas com as “meninas”. Waldemar relata outras histórias que demonstram a 

territorialidade desses horizontes mágicos na Vila Mimosa. Ousamos transcrever parte da 

entrevista em que ele as conta56.

5.5.1 Pombagira “baixa” e dá consultas em Vila Mimosa

A minha ex-mulher... Ela vira na pombagira e ela fala que gosta de ficar 
da malandragem; ela não gosta de pombagira que fica dando gargalhada, 
ela dança “natural”. Se ela encontra com a pombagira, ela chega [...] ela 
só gosta do beco da malandragem; ela chega, ela dança, ela bebe... É 
boca de álcool mesmo! Só bebe quente mesmo, só uma cervejinha pra 
ela não rola. E minha ex-esposa não bebe uma gota de álcool, ela só 
bebe  quando  “ela”  vem  [...]  Ela  gosta  de  ficar  aqui  dentro.  Bem,  na 
verdade, ela sempre vem ficar aqui dentro. Ela não vinha muitas vezes 
porque eu barrava.  Ah, bom, eu não quero a minha mulher dando ou 
andando com puta, porque ela era pombagira.  A pombagira aí chega: 
“Moço,  me  dá  um  cigarro  seu!”.  O  moço  acende  o  cigarro.  Tá  no 
programa,  tá  naquele  lugar,  tem  gente  que  não  quer  saber  se  é 
pombagira ou se não é. Então, é sempre assim, eu botei limite nela de vir 
aqui, podia ter até festa aqui. Não e não! Hoje nós estamos separados. 
Aí, uma vez ela chegou aqui, eu tava na casa 28. Começou a passar os 
clientes na porta; aí, ela começou chamar os clientes: “Boa-noite!” Pra 
quem dava boa-noite, aí ela chamava: “Paga duas cervejas?” Aí, chegava 
ali, contava um pedaçinho da história do cara, aí o cara se emocionava (a 
pombagira tá firme mesmo!).  Aí,  ele pagava mais duas.  Chegando ao 
final da noite, ela atendeu vários clientes, dando consulta... Foram seis 
caixas de cerveja, só ela pedindo pros outros: “Duas, o nosso amigo vai 
pagar mais duas!” E foi assim, foi indo, foi indo, a tarde toda foi indo, 
entrou a noite toda, sem deixar ela ficar doida.

Hoje, entre eu e ela não tem mais, porque ela não quer assim aquela vida 
de marido e mulher. Ela só vem quando é necessário, tem trabalho na 
casa  pra  fazer,  minha  ex-mulher  vem,  faz  o  Ebó,  faz  a  limpeza,  o 
defumador,  limpa  a  casa  toda  e  vai  embora.  A  não  ser  quando  a 
pombagira quer marcar pra vir aqui, fazer uma graça. Mas agora, hoje em 
dia,  não  tem  mais  esse  negócio  de  eu  proibir;  eu  proibia  antes. 
Geralmente,  eu  não  gostava  muito  porque  assim,  sei  lá,  porque  as 
pessoas de fora não entendem muito. Até o meu pai, uma vez, eu vi uma 
mãe-de-santo  dando  consulta  lá  na  casa  27:  “Coisa  horrorosa  isso! 

56  Se assim o fazemos, é para evidenciar as palavras dos sujeitos que vivenciam cotidianamente 
suas religiosidades em Vila Mimosa.
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Pegando pombagira dentro da zona!” Gente! Mas é a pombagira que vive 
na Zona... A pombagira do meu pai-de-santo, toda vez que ela me vê, ela 
fala: “Moço, quando o senhor vai me levar na casa do senhor?” Um dia... 
Eu vou falar... Eu vou marcar! Meu pai-de-santo tem pavor; ele vem aqui, 
mas tem pavor daqui de dentro. Ele é muito medroso; ele vem, faz as 
coisas meio que rápido. Uma vez, ele assentou o Exu aqui pra mim, falou 
que a minha casa tinha que ter um Onã assentado. Aí, veio, assentou o 
Onã: “Aí, depois de 7 dias, eu venho dar comida ao Onã”. Então, tá; eu 
estava sem dinheiro, precisava arrumar mais clientes e o Exu é bom pra 
que o negócio comece. Assentei o Exu, passou 7 dias, 14, 21 (um mês, 
dois meses..). Aí, eu liguei: “Oh, pai-de-santo, o Exu tem que comer”. Eu 
mesmo peguei, comprei a galinha, fiz um Padê para o Exu, joguei o Padê 
em cima dele, peguei uma funcionária: “segura aqui!”. Passei a galinha 
na casa tudo: “Segura aqui, segura pra mim, por favor”. Eu mesmo botei 
em cima dele. “Ah, pai-de-santo, dei comida ao Exu”. “Como você deu 
comida ao Exu?” “Passei  a galinha na casa toda.  Eu comecei  com a 
galinha, comecei com Exu, ‘cortei’  a galinha”. “O senhor mesmo?” “Eu 
mesmo,  pai-de-santo!”  “O  senhor  tá  me enrolando...”.  Aí,  passou,  fez 
quatro anos, quando eu larguei a casa com Exu, o Exu estava assentado 
na 29, quando eu larguei a casa 29 e passei pra 28, eu trouxe um vaso, 
trouxe ele assentado num vaso, trouxe um vaso da casa 28 pra 27. Aí, 
uma vez, numa dessas consultas da pombagira da minha ex-mulher, ela 
virou e olhou pro Exu, falou assim: “Nossa!  “Que ‘negócio ou troço’  é 
aquilo ali?” Eu acho que é um vaso cheio de coisa dentro. “Aí, você me 
dá isso ali pra mim? Você dá ele pra mim? Pode me dá?” “Leva! [...]”. Aí, 
ela  pegou o Exu,  desmontou tudo,  tirou a terra  toda,  tirou tudo,  tudo, 
pegou  e  foi  jogar  na  encruzilhada.  “Você  só  queria  pra  desmontar?”. 
“Moço,  se  for  pra  ficar  morrendo  de  fome  aí,  é  melhor  ele  ir  pra 
encruzilhada pra resolver a vida dele”.

5.5.2 - Pombagira visita “sua casa” em Vila Mimosa

[...]  o  casamento  dela  foi  num  sábado.  Depois,  na  quinta-feira,  a 
pombagira pegou na cabeça dela e falou com o marido dela que só ia 
embora depois que tivesse no putero,  que ela tinha que fazer alguma 
coisa  no  putero  pra  casa  dela,  na  festa  dela.  E  o  marido  colocou  a 
pombagira dentro do carro e veio parar na Vila Mimosa. Aí, parou o carro 
aqui na frente e desceu e entrou no corredor. Parou aqui, olhou pra casa 
e eu tava lá na casa vigiando. Olhou pra casa e parou na 27, a casa do 
Carlinhos. Falou pra ele: “Moço, boa-noite!”. E ele: “Boa-noite é o caralho, 
não quero saber de porra de pombagira”. E na época ele cuidava de uma 
pombagira na casa dele. “Você vai me proibir de entrar na minha própria 
casa?”. “A casa é minha, quem paga sou eu”. Aí, ela passou pra casa 28 
e parou na casa 29; e eu estava na porta, e eu nem sabia o que estava 
acontecendo; e ela andando daqui pra lá. Ela chegou: “Aí, boa-noite”. E 
eu: “Boa-noite!”. Aí ela: “Eu posso entrar?” “Pode!”. Ela entrou na casinha 
fechada, na casinha fechada. Aí, ela falou assim: “Eu moro ali!” E aí eu 
falei: “Qual é o nome da senhora?” “Maria Padilha do Cabaré”. Eu falei: 
“É verdade!”. Abri a porta pra ela. Aí, ela tirou as coisas de fora, tirou os 
brincos, separou as coisas que ela queria, pediu pra varrer a casa toda, 
porque ela queria levar um pouquinho da terra da casa e falou assim: “Eu 
vou fazer minha festa dia tal,  tal e tal e quero buscar uma coisa aqui 
dentro,  que eu tenho coisas aqui dentro e não consigo trabalhar”.  Me 
explicou as coisas que ela queria, e eu fui dando: brinco, pulseira... E ela 
pegou a terra e no final ela falou assim: “Quero o senhor na minha festa. 
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O senhor vai ser o meu convidado especial”. Eu falei: “Tudo bem!”.“Ai, eu 
vou embora!”.  Aí,  ela deu boa-noite e jogou água na casa.  Quando a 
pombagira foi embora e a mulher acordou, ela olhou pro lado e viu que 
tava dentro de um putero, a mãe-de-santo chorou muito... Tremia todinha, 
dos pés à cabeça! Aí, o marido dela: “Calma! Calma!”. E ela: “Pelo amor 
de Deus,  me tira  daqui!  Me tira  daqui!”.  E eu:  “Calma,  mãe-de-santo, 
calma,  minha  mãe!  Minha  velha!”.  E  dando  água  a  ela,  e  o  marido 
acalmando ela,  sentamos ela.  E ela  parou  de  chorar.  Aí,  quando ela 
acalmou um pouquinho: “Mas ela não podia ter feito isso comigo, eu não 
posso, eu não gosto. Eu sou uma mulher casada, eu sou uma mãe-de-
santo decente”. Aí, eu falei: “A pombagira não quer saber disso; ela veio 
pegar as coisas dela, ela nunca pegou nada de um putero. Dona Maria 
tava trabalhando no assentamento dela”. Aí, ela parou, pegou, olhou: “Tá 
bom!  Vou  embora,  me deixa  ir  embora,  pelo  amor  de  Deus!”.  Aí,  eu 
peguei, fui até o carro com o marido dela e ela foi embora. Inclusive, eu 
não fui na festa, ia ter muitas na festa como ela. Mas teve uma coisa que 
a pombagira falou comigo: “Mas, eu!!! O senhor abriu a porta da minha 
própria casa... Eu bati em várias casas minhas e ninguém abriu as porta 
pra mim...”

5.6 Corporeidades da Sobrevivência e Geograficidades Sagradas

Por  um  determinado  prisma,  compreendemos  que  a  mesma  sociedade  que 

consolidou uma moral e um modelo de corporeidade e de sexualidade “castos” também 

produziu  uma  moral  e  um  modelo  de  corporeidade  e  de  sexualidade  “satânicos”.  A 

clássica divisão entre o bem e o mal da filosofia e da moral cristã construiu as duas faces 

da mesma moeda. Como, possivelmente, a castidade nunca tenha se sustentado como 

padrão universal de comportamento sexual, Jesus Cristo e a Virgem Maria amparavam, 

de  um  lado,  aqueles  que  se  resignavam  à  heterossexualidade  legítima  e  com  fins 

reprodutivos; do outro lado, se não eram forças de Deus que atuavam sobre os corpos 

dos indivíduos, só poderiam ser as forças satânicas agindo sobre a carne dos fracos que 

os tornavam pecadores.

Ao  que  tudo  indica,  os  padrões  de  corporeidade  e  de  sexualidade  e  as 

perspectivas  morais,  filosóficas  e  místicas  daqueles  que  chegavam  da  África  eram 

diferentes dos ideais das classes dominantes européias e eurocêntricas. A mitologia dos 

orixás  demonstra  comportamentos  sexuais  onde  o  prazer  sexual  é  desejado,  onde  a 

mudança de parceiros é  encarada com normalidade e até mesmo onde a orientação 

sexual de alguns orixás é polimorfa. Nesses contextos, inexistia a tácita divisão entre o 

bem e o mal tal como encontramos no cristianismo e, portanto, o satanismo não fazia 

parte  de  uma perspectiva  africana  que  condenasse  a  diversidade  no  comportamento 

sexual.
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Mas  essa  africanidade  se  reterritorializou  em  solos  brasileiros  e  criou  novos 

comportamentos  (sociais,  corporais,  sexuais  etc.)  e  novos  processos  místicos  auto-

organizadores. Não somente isso, senão que a africanidade se misturou aos referenciais 

morais e mitológicos cristãos, aos referenciais indígenas e àqueles genuínos e originários 

dessa mistura.  Nesses novos referenciais  surgem, aos poucos e processualmente,  as 

novas  religiosidades,  chamadas  de  afro-brasileiras.  Essas  novas  religiosidades  não 

negligenciavam o cotidiano das populações subalternizadas e excluídas que criavam de 

forma original uma nova estrutura social, filosófica e mística, e que, ao invés de negar, 

reprimir ou discriminar as vivências dessas sociedades, consolidam superestruturalmente 

suas histórias e suas geografias. Essas histórias e essas geografias eram precisamente a 

história e a geografia dos terreiros das religiosidades afro-brasileiras.

A imbricação entre esses universos subalternizados está presente nos terreiros 

desde a sua origem: de escravos a negros pobres, de negros pobres a uma população 

pobre e excluída.  Não é isso que nos relata um dos clássicos  da literatura brasileira, 

quando Jorge Amado nos descreve a relação entre Jubiabá e Antonio Balduíno? Este não 

era um filho errático, de vida bandida, morador de rua, malandro, fugitivo? Mas tinha em 

pai Jubiabá seu porto seguro, seu axis mundi eliadiano (ELIADE, 1995). Não era para pai 

Jubiabá que Balduíno corria quando necessitava do apoio de uma “família” que não tinha, 

de proteção espiritual,  do médico e do conselheiro? Essa relação não só explicitava a 

ausência de uma irmandade coesa e comunitária, como também explicitava o elo ao qual 

Antonio Balduíno não deixava de pertencer e de querer pertencer,  onde quer que ele 

estivesse.

Ao transpor essa superestruturação filosófica e mitológica aos espaços vividos, as 

sociedades  afro-brasileiras  fundaram  lugares  e  territórios  em  seus  sentidos  mais 

concretos  e  mais  simbólicos.  Assim,  as  corporeidades  experimentadas  e  vivenciadas 

pelos  indivíduos  nessas  sociedades  formaram  (e  transformaram)  uma  nova 

geograficidade  social  e  econômica,  que  também  se  ressignifica  em  mitologia  e  em 

proteção mágica e sagrada.

Não  podemos,  é  certo,  atribuir  a  invenção  dos  prostíbulos  à  cultura  africana 

territorializada no Brasil. Mas podemos, de certo, atribuir a incorporação desse universo 

concreto (os prostíbulos) às mágicas e às sagradas perspectivas das religiosidades afro-

brasileiras, compreendendo aí todas as imbricações interculturais que se fazem presentes 

nesse  universo:  do  Bongbogirá  às  pombagiras  ou  da  “María  de  Padilla”  às  Marias 

Padilhas que se encantam em solos brasileiros.
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Assim,  as  corporeidades  criadas  em  solo  brasileiro  encontraram  nas  formas 

religiosas  oriundas  desses  encontros  sociais,  culturais  e  comportamentais  sua 

significação mística.  A criação de territórios religiosos  como os terreiros de umbanda, 

candomblé, de Xangô, das casas-da-mina, dos catimbós, dentre outras formas existentes, 

propiciou  a  existência  de  um espaço  originário  para  onde  convergiam e  de  onde  se 

expandiam  espectros  comportamentais  divergentes  e  subalternizados.  Esse  processo 

centrípeto e centrífugo acaba por “transterritorializar” as projeções simbólicas, religiosas 

ou sagradas para além dos territórios concisos dos terreiros e funda espaços, lugares e 

territórios  de  vivência,  de  identificação  e  de  controle  sagrado.  Uma  geograficidade 

diferencial se compõe a partir dessa perspectiva sociocultural. Um novo mundo místico se 

processa e se recria continuamente no meio da metrópole fluminense, como forma de 

resistência e de reexistência.

Nesse processo de “transterritorialização”  simbólica,  percebemos a composição 

das religiosidades afro-brasileiras na Vila Mimosa. Não pretendemos banalizar ou fazer 

apologias  à  prostituição.  Mas  é  preciso  conhecê-la  para,  talvez,  redefinir  os 

conhecimentos sobre os comportamentos sexuais da sociedade, sem, contudo, classificá-

los como morais  ou imorais,  pecaminosos ou remissivos,  saudáveis  ou doentios,  mas 

como  perspectivas  da  vivência  de  homens  e  mulheres  em  busca  de  dignidade,  de 

autovalorização,  de  “des-discriminação”   e  de  segurança  física  e  espiritual.  Há,  sem 

dúvidas, perspectivas do ponto de vista da saúde pública, do processo de construção de 

cidadanias  e da soberania  dos corpos de prostitutas e prostitutos a serem mais bem 

trabalhadas  nesses  contextos.  No  que  tange  às  religiosidades  afro-brasileiras, 

percebemos que elas têm cumprido o seu papel de conforto e proteção física, mental e 

espiritual.

A  irrupção do sagrado nesse espaço nos mostra a  infinita  capacidade  de sua 

existência e ainda nos sugere que para as religiosidades afro-brasileiras a distinção entre 

sagrado  e  profano  é  tênue,  quase  inexistente.  Acreditamos  na  força  simbólica  deste 

capítulo como exemplar  volatilização da cristalizada distinção acadêmica entre espaço 

sagrado e espaço profano, ao menos para o caso das religiosidades afro-brasileiras.

Torna-se,  assim,  compreensível  como  uma  territorialidade  discriminada  e 

estigmatizada  como  violenta,  imoral  e  insalubre  é  passível  de  preenchimento  de 

religiosidade e de sentimentos humanos que a sociedade, como um todo, parece querer 

encobrir, provavelmente para não enxergar o lado reverso da moeda que cunhamos com 

nossos preconceitos,  com o caráter  excludente de nossa sociedade e com a falta de 
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conhecimento  sobre  a  humanidade  que  vive  cotidianamente  o  lugar  popularmente 

conhecido como “zona de baixo meretrício57”.

De todo modo, esse território não é desprovido dos elementos que o tornam um 

lugar de vivência e de afetividade, ainda que não possamos elegê-lo como um lugar de 

vivências emancipatórias ou de afetividades em reciprocidade harmoniosa. Mas, afinal de 

contas,  muitos  e  afamados  lugares  de  nossa  sociedade  global  tampouco  são 

emancipatórios  ou  harmônicos,  o  que  não  finda  a  questão,  ao  contrário,  apenas  nos 

coloca  na  obrigação  de  compreendê-los  e  buscar  transformá-los,  almejando  torná-los 

lugares  de  emancipação  da  cidadania  e  de  segurança  física  e  mental  daqueles  que 

trabalham e freqüentam a Vila Mimosa, entre tantos outros meretrícios existentes.

Prandi  (1996,  p.  158)  nos  fala  do  sincretismo  entre  exus  e  pombagiras  e  o 

demônio católico. Ele ressalva que, para os devotos, essa relação é inexistente, não há 

nenhum sentido de aliança com coisas do mal ou do inferno. Pombagiras e exus são 

entidades  muito  parecidas  com  os  seres  humanos,  mas,  ressalta  o  autor  sobre  a 

pombagira,  “ela  teria  tido  uma vida  passada  que  espelha  certamente  uma  das  mais 

difíceis da condição humana: a prostituição”. Por conhecer um lado da vida que a maioria 

dos mortais jamais conheceu, os exus e pombagiras são capazes de compreender os 

desejos, as fantasias, as angústias e o desespero alheios.

O culto de Pombagira revela, de modo explícito, esse lado “menos nobre” 
da concepção popular de mundo e de agir no mundo entre nós, o que é 
muito negador dos estereótipos de brasileiro cordial, bonzinho, solidário e 
pacato. Com Pombagira, guerra é guerra, salve-se quem puder.

As relações entre exus e pombagiras e os trabalhadores e os freqüentadores da 

Vila Mimosa estão devidamente ritualizados nesse espaço. E quem saberá dizer sobre a 

qualidade  dos  pedidos  que  as  “meninas”  da  Vila  Mimosa  fazem  aos  exus  ou  às 

pombagiras quando lhes ofertam um cigarro, uma bebida ou uma rosa?

 

6. Terreiros de Candomblé: formas metropolizadas

Para  falar  sobre  as  formas  dos  terreiros  de  candomblé  em  contextos 

metropolitanos é preciso recorrer às funções do terreiro e compreender, conforme propõe 

57  Esta foi a expressão mais comum que encontramos, em diversas reportagens e blogs, sobre a 
Vila Mimosa, colhidos na internet.
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Beniste (2006:27), que “o templo principal não limita o espaço sagrado”, mas que há uma 

extensão do terreiro por  áreas  próximas.  Poderíamos  acrescentar  que essa extensão 

atinge  também  áreas  longínquas,  como  os  terreiros  da  origem  do  axé,  conforme 

demonstrávamos em capítulos  anteriores.  Com isso,  nos  remetemos ao  processo  de 

cissiparidade (Corrêa, 2004:5) no qual ocorre um processo de “desmembramento a partir 

de uma célula-mãe, para outros terreiros que se tornam autônomos”, podendo ou não, 

continuar as relações com a sua origem. É comum observar,  por exemplo,  numa das 

paredes do barracão, uma série de fotos que remetem aos formadores ancestrais do axé 

da nação e dos terreiros que deram origem àquele  terreiro específico.  Nesses casos, 

ainda que possam estar distanciados, e cujas distancias poderia nos levar a uma viagem 

do Rio de Janeiro até a cidade de Salvador (BA) e por extensão até o continente africano, 

por exemplo, há uma clara compreensão de que o axé ali instalado possui uma longa 

história e passa por outros terreiros ou outros espaços antecessores àquele em questão. 

Voltamos ao nosso grifo à idéia de Bachelard sobre a concepção do concreto (interior) e 

do vasto (exterior), onde o concreto é tão vasto quanto o vasto e o vasto é tão imaginativo 

quanto o concreto.

Nesses casos, não há somente uma transmissão do axé, como um conhecimento 

abstrato ou mágico/terapêutico, senão que o axé significa, também, uma forma particular 

de organizar o espaço ritual, ainda que algumas premissas sejam inerentes a qualquer 

terreiro. No meio de qualquer barracão, por exemplo, é “plantado” o axé, de uma forma a 

gerar um centro de forças (ver figura 16 – item n. 5) através dos assentamentos do ariaxé 

e da cumeeira. O ariaxé é assentado na terra, sob um buraco que se faz no centro do piso 

do barracão e que é tampado com uma pedra que pode ser retirada nas devidas ocasiões 

rituais. Já a cumeeira é pendurada no telhado exatamente sobre o lugar onde se assenta 

o ariaxé, de forma a estabelecer um poste energético, um centro no mundo. Nas palavras 

de Beniste (2006:27): “no alto, o òrum; embaixo, o àiyé; e à volta, o mundo circundante, 

com os seus atributos, vegetações, o poço encantado, animais e os seus habitantes. Um 

poste central por onde circulam as diferentes formas de danças votivas revela o elemento 

que une os dois espaços”. 

Em cada terreiro o ariaxé e a cumeeira serão consagrados a diferentes orixás, 

seguindo os fundamentos indicados para cada caso. Essa orientação é interessante, pois 

ela desmistifica a colocação de muitos pesquisadores que afirmam que há espaços mais 

sagrados do que o barracão em um terreiro de candomblé. Ousamos discordar de tais 

afirmações, conforme já anunciamos no terceiro capítulo. Compreendemos que o centro 
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emanante de força sagrada é esse poste energético que se forma entre o ariaxé e a 

cumeeira; este é o verdadeiro axis mundi eliadiano. Os demais lugares do terreiro podem 

conhecer  maior  restrição  de  pessoas  circundantes,  mas  não  possuem  maior  poder 

sagrado do que o barracão. Este poste sagrado que se forma entre o ariaxé e a cumeeira 

pode ser imaginário ou concreto; algumas casas optam por conectar um ao outro por 

meio de alguma estrutura: um poste de madeira ou de cimento. Já outras casas optam 

por não preencher o espaço entre um e outro. Mas em todas as casas este poste sagrado 

é reverenciado por todos os freqüentadores e por todos os orixás. Em muitas casas, é 

ainda no espaço imaginário do poste, sobre o ariaxé e sob a cumeeira, que se colocam os 

iaôs ajoelhados para receberem o oiê58 e se tornarem ebômes.

Tanto  o  ariaxé  quanto  a  cumeeira  “comem”.  Silva  (2008:99)  ressalta  que  se 

considera o terreiro um ser vivo e que essas instalações sacralizadas são extensões do 

axé  do  orixá  patrono  do  terreiro;  assim,  ambos  (ariaxé  e  cumeeira)  pertencem  a 

determinados orixás – nele estão assentados esses orixás. Reproduz-se no terreiro parte 

das  sacralizações  de  feitura  de  um  neófito.  Tudo  isso  nos  remete  à  percepção  da 

organicidade do terreiro pelos seus adeptos.

Para darmos inicio às nossas considerações, partiremos de um modelo imaginário 

de terreiro, segundo os fundamentos da nação de Efan. Iremos, contudo, ao longo do 

capítulo,  evidenciar  algumas   adaptações  e  algumas  trocas  existentes  no  continuun 

religioso afro-brasileiro, a partir da observação de alguns terreiros de candomblé e seus 

processos de “hibridismos” entre diferentes concepções espaciais e arquitetônicas.

É preciso esclarecer algumas atividades existentes em um terreiro de candomblé. 

Alguns autores comentam que a roda do candomblé é apenas o que se mostra sobre a 

religião. Van Gennep (1978), quando se refere aos rituais religiosos, enfatiza que há uma 

grande diferença entre o que se faz, o que se diz e o que se mostra. Se a festa é apenas 

o que se mostra ao público em um terreiro,  há naturalmente outras funções que são 

exercidas em seus domínios e que não são públicas (algumas restritas aos religiosos 

iniciados e outras em que pode haver  a participação de abiãs  – freqüentadores não-

iniciados).  Ainda  que  sucintamente,  já  discutimos  o  sentido  do  segredo  como  uma 

pedagogia da vivência no candomblé: se aprende na medida em que se experimenta ou 

que se vivencia um ritual.

58 Esta cerimônia está descrita na parte III. É um dos principais ritos de passagem do candomblé e significa o 
momento em que os iniciados recebem sua autonomia como irmão mais velhos e que já podem exercer a 
função de pais ou mães-de-santo, caso queiram.
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Silva (2008) chama a atenção para o fato de que as instalações dos terreiros não 

possuem,  via  de  regra,  uma  distinção  arquitetônica  identificável;  suas  fachadas  se 

confundem com as fachadas das residências vizinhas. Contudo, algumas insígnias fazem-

se notar – particularmente para os que conhecem essas insígnias: a bandeira branca de 

Tempo (deus angolano), folhas de mariô (folhas de dendezeiro), quartinhas, etc..

Figura 19 - Insígnias sobre o portão de entrada do Ilê Axé Loket Oba Ogum
Fonte: dados da pesquisa

O  terreiro  constitui  um  conjunto  de  lugares  diferenciados  que  dependem  de 

algumas variáveis. Adotaremos um modelo imaginário para descrever a composição de 

uma roça de candomblé, a partir de algumas funções que nela ocorrem.

Naturalmente, o tamanho do terreiro e de cada espaço, assim como a distribuição 

e a ocorrência dos rituais em cada um desses espaços dependem da disponibilidade de 

137



terreno  e  de  recursos  financeiros,  do  modelo  de  ortodoxia  religiosa  suportada  e  das 

negociações sagradas que são feitas a cada terreiro de candomblé.

Há nos terreiros um espaço para as festas que aqui chamaremos de barracão – 

como normalmente são chamados no candomblé, diferentemente da umbanda, onde são 

chamados de terreiros  mesmo.  O barracão é  dos  mais  públicos  estabelecimentos  do 

terreiro e,  em nossa opinião,  o mais  sagrado dos espaços:  é aí  onde os orixás  vem 

dançar, é aí onde está plantado o axé e é ai onde ocorre grande parte dos rituais do 

candomblé.

Próximo  à  entrada  de  um  terreiro,  encontramos,  inevitavelmente,  um 

assentamento de exu, o Exu da Porteira, protetor das entradas e saídas de um terreiro, o 

mensageiro, o trickster. Sobretudo nas festas, esse exu tem um importante papel: evitar a 

entrada de pessoas ou situações que “atrapalhem” o andamento da festividade. Por isso, 

antes de toda festa, há o sacrifício de um ou mais frangos a esse exu. Normalmente, no 

outro lado da entrada, encontra-se assentado um Ogum, o orixá guerreiro que toma conta 

dos caminhos do terreiro.

Os quartos de santo são unidades que comportam assentamentos de diferentes 

orixás. É possível agrupar diferentes orixás em um mesmo quarto, desde que eles tenham 

alguma ligação; por outro lado, alguns orixás são terminantemente “proibidos” de conviver 

uns com os outros, como ocorre com as iabás Oxum e Oba. Há entre elas uma rixa que 

as impede de conviver em um mesmo espaço. Contudo, diferentes negociações podem 

ser feitas para se acomodar os assentamentos dos orixás.

Esses quartos de santo evidenciam a territorialização condensadora proposta por 

Muniz Sodré (2002),  pois neles se resume (e se condensa) a geografia dos orixás da 

África.

Há duas situações a serem evidenciadas nesse espaço dos quartos de santo: (i) 

um desses quartos é sempre destinado aos exus – escravos de orixá (normalmente num 

quarto situado próximo à entrada do terreiro), que não se mistura com orixá algum; (ii) há 

o quarto dos Eguns – espíritos ancestrais, que não são orixás e tampouco se misturam a 

eles. Outras situações também podem ser encontradas como, por exemplo, em muitas 

casas, o quarto de Omolu não é revestido de piso; mantém-se a terra batida para deixar 

exposto o elemento primordial desse orixá.

Normalmente agrupam-se os orixás em quartos segundo suas ancestralidades ou 

suas origens geográficas. Assim o quarto de Omolu pode abrigar Nanã, Oxumaré, Euá, 

enfim todos aqueles orixás que fazem parte da cultura Jeje e que eram cultuados nas 
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terras de Abomey ou em Uidá (terras do antigo Daomé, atual Benin), por exemplo. Em 

outro  quarto  podem  se  encontrar  um  outro  grupo  de  divindades  com  verticalidades 

familiares  ou contigüidades geográficas como no caso de Oxum e Logun-edé.  Já em 

outros quartos,  a irmandade pode falar  mais alto,  como ocorre entre Ogum e Oxossi. 

Enfim,  cada  casa  estabelecerá  seus  modelos  espaciais  de  acordo  com  os  modelos 

simbólicos que adotar e que normalmente seguirão modelos de ortodoxias herdados de 

seus  terreiros  de  origem,  misturando  e  reordenando  tendências  e  agrupamentos 

espaciais.

O poço sagrado não é encontrado em todos os terreiros de candomblé. Há nações 

que  desconhecem  o  seu  uso.  Nesses  casos,  a  água  do  tó59 provém  de  uma  fonte 

instalada nos terreiros. No entanto, na nação Efon, o poço, pertencente a Nanã, é um 

fundamento indispensável, sacramentado todos os anos em rituais específicos. Algumas 

questões envolvendo esses poços foram primordiais na elaboração deste trabalho, pois 

geraram inquietações que culminaram na formulação desta pesquisa: i) primeiramente, o 

relato de que em um terreiro situado na região metropolitana de Belo Horizonte o poço 

havia  secado devido à urbanização de entorno;  ii)  segundo,  a informação de que na 

metrópole  de  São  Paulo  organismos  de  saúde  pública  haviam  fechado  os  poços  de 

alguns terreiros.

No primeiro caso, mostravam-se fortes transformações ambientais da urbanização 

de  uma  metrópole,  o  que,  naturalmente,  evidencia  uma  problemática  ambiental  que 

repercute  no  cotidiano  desses  terreiros.  No  segundo,  sinalizava  uma  ação  da  saúde 

pública, pretensamente preocupada com a proliferação de vetores. Suspeita-se de que, 

na verdade, atendia-se a uma política da empresa que fornece água tratada à população 

local, pois uma parte da população paulistana usa água de poços como abastecimento 

caseiro, deixando de pagar a água tratada. No caso dos terreiros, não há possibilidade de 

proliferação  de  vetores,  pois,  devido  a  fundamentações  religiosas,  o  poço  deve 

permanecer  sempre  fechado,  sendo  aberto  apenas  para  rituais  específicos.  De  todo 

modo, esses terreiros tiveram de se adaptar ao novo contexto e perderam, dentro de seus 

mais sagrados espaços, parte de seus rituais religiosos. Esses relatos evidenciam como 

nem  mesmo  o  espaço  sagrado  dos  terreiros  está  livre  do  processo  de  apropriação 

capitalista e de destituição do sagrado. A dessacralização do espaço parece, agora, não 

ter limites.

59  Banho litúrgico feito com as águas de Oxum, que são retiradas do poço que é ritualizado para Nanã, a iabá 
da lama e das águas paradas.
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O “espaço do mato” é cada vez mais raro de se encontrar.  Nos terreiros mais 

antigos situados em terrenos maiores, ele ocupava a maior extensão da roça. Hoje, com a 

localização de terreiros em pequenos lotes, há uma tendência para suprimi-lo de dentro 

dos terreiros, coletando-se as folhas em matas próximas ou comprando-as em feiras ou 

mercados. Em agosto de 2007, presenciamos, pela primeira vez, uma compra de folhas 

que atingiu o valor de R$140,00 (cento e quarenta reais) no Mercadão de Madureira. A 

pessoa sequer escolhera as folhas e o vendedor já sabia quais seriam necessárias para o 

ritual  específico,  bem  como  garantiu  a  sua  entrega  em  domicílio  no  dia  seguinte, 

juntamente com os animais para o sacrifício comprados em uma loja em frente à dele. Há 

muito, a compra de alguns exemplares de vegetais raros tem sido prática comum, mas a 

mercantilização total da atividade de coleta nos parece inovadora.

O  espaço  destinado  à  construção  da  cabana,  onde  são  raspados  os  iaôs, 

normalmente é um pequeno espaço cujo piso deve ser sempre de terra batida.  Muito 

embora raramente esse espaço seja usado para outras funções, lembramos que também 

pode haver  um espaço para  a  fogueira  da festa  de Xangô  e,  ainda,  para  o  Olubajé 

(Banquete de Omolu), que é servido em folhas de mamona sobre uma “mesa de esteiras” 

estendidas sobre a terra, por se tratar de uma festa de Omolu – orixá relacionado ao 

elemento terra. Em muitos casos, porém, o Olubajé pode ser servido dentro do barracão. 

Esses  espaços  são  usados  apenas  em  algumas  situações,  conforme  anunciamos  e, 

normalmente, não há uma estrutura definitiva neles construídas (Figura 21).

Figura 21 – Olubajé servido no Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê.
Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre o Olubajé, conta-se que sua origem remonta a uma passagem mitológica 

em que Xangô resolveu dar uma festa no palácio de Oyó. Convidou todos os orixás, à 
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exceção de Omolu, que era um orixá maltrapilho e tinha o corpo coberto por pústulas. 

Mas Exu, sempre disposto a brincar com o destino dos outros, convidou Omolu para essa 

festa.  Preocupado  com Omolu,  que hesitava em entrar,  Ogum, a  quem Omolu  havia 

ajudado a vencer uma guerra, ofertou-lhe uma roupa de palha que cobria seu rosto e seu 

corpo. Assim vestido, ninguém lhe prestaria atenção. Quando começou a dançar (Figura 

22), Omolu jogou-se no chão como costumava fazer em sua dança descompassada60. 

Todos  se  puseram  a  debochar  e  a  rir  de  Omolu,  pensando  que  ele  havia  caído 

acidentalmente. Irritado, Omolu – que possuía o segredo das doenças contagiosas –, ao 

se levantar do chão, espalhou a varíola para todos os que foram tocados por seu bastão. 

Em  súplica  à  cura  dessas  doenças,  foi  celebrada  uma  festa  especial,  em  sua 

homenagem, denominada Olubajé, que é relembrada até os dias de hoje nos terreiros de 

candomblé. 

Ao Olubajé compareceram todos os orixás, à exceção de Xangô, que se sentira 

irritado com a presença de Omolu em seu palácio. Todos os orixás levaram suas comidas 

favoritas  e  ofertaram  a  Omolu.  Por  isso,  no  Olubajé,  que  existe  nos  terreiros  de 

candomblé, são servidas comidas de todos os orixás, exceto o amalá, comida preferida 

de Xangô. Desse episódio surgiu uma ruptura definitiva entre Xangô, o rei do fogo e dos 

trovões, e Omolu, o rei da terra que conhece os segredos das doenças e guarda suas 

curas na cabaça que ele carrega. Omolu jamais come o amalá de Xangô e este nunca 

come  as  pipocas  de  Omolu.  Os  chéres  (instrumentos  de  Xangô)  jamais  devem  ser 

tocados na presença de Omolu. Os conhecedores dos segredos desses orixás e desses 

elementos sabem os perigos que cercam o encontro dessas duas energias.

60  Diferentes tradições orais e autores descrevem variações desse (e de outros) itans.  Prandi 
(2003, p. 213), por exemplo, conta que Omolu estava embriagado e, como possuía uma perna 
de pau, caiu ao ser esbarrado por outros.
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Figura 22 – A dança de Omolu: Ilê Axé Monge Gibanauê.
Fonte: Dados da pesquisa.

O alojamento e a cozinha do barracão são indispensáveis ao funcionamento de 

todo  terreiro  de  candomblé.  Em  época  de  festas  ou  “obrigações”,  há  um  grande 

número de pessoas que passam dias dentro do terreiro. Para tanto, há um espaço – 

um quarto ou uma casa – onde pode haver camas ou nenhum mobiliário,  para se 

estender esteiras ou colchões. Também há sempre a possibilidade de se dormir dentro 

de quartos de santo ou no barracão, quando o terreiro está demasiadamente cheio. 

Em se tratando de candomblé, não podemos deixar de mencionar a cozinha, 

onde são preparadas as comidas sagradas e profanas, ou seja, as comidas para o 

santo e as comidas para as famílias-de-santo. Há nos terreiros, inclusive, um cargo 

específico  para  uma pessoa  –  sempre  uma mulher  –  que  cuida  da  produção  das 

comidas de santo – a chamada Yá Bassê. Todas as festas e “obrigações” envolvem 

comidas específicas que são servidas aos santos e também aos participantes da festa 

e das “obrigações”. Na Figura 21, observamos o momento da festa de Omolu, quando 

é montada a mesa no interior do barracão e servido o Olubajé a todos os presentes. 

Em diferentes festas, diferentes comidas são preparadas e distribuídas. A cozinha é 
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um ponto focal dos terreiros, com função a todo instante. Podem até existirem terreiros 

que possuam fogões a lenha, mas prevalecem os fogões industriais que funcionam 

com gás de cozinha; do mesmo modo, os pilões para se triturar feijão, milho, e outros 

grãos, foram substituídos pelos liquidificadores e processadores de alimentos, quando 

alguns desses itens não são comprados diretamente nos mercados como a farinha de 

acarajé ou de acaçá.

O roncó é o quarto onde se criam os neófitos, no qual eles são “gestados”. 

Normalmente, possui uma arquitetura simplificada, sem mobiliário e sem janelas, com 

apenas uma porta que permite acesso ao barracão. É um espaço de extremo respeito 

e baixa circulação. Na ortodoxia religiosa nagô, só pode pisar em um roncó quem dele 

nasceu. Ele é venerado em orikis e cantigas. Do roncó sai o iaô no dia da festa de sua 

iniciação,  quando  será  apresentado ao  público  presente,  gritará  seu novo  nome e 

dançará como “cavalo” de seu orixá. Em outras festividades, o roncó pode ser usado 

como uma espécie  de  “camarim”,  no  qual  as  pessoas  se  vestem para  a  roda  de 

candomblé; pode ser o espaço de onde a roda de candomblé sai para o barracão e 

ainda pode ser usado para vestir e paramentar os orixás antes de saírem para dançar 

no barracão. Lembro-me que no período de minha iniciação perguntei ao meu pai-de-

santo  o  que  significava  o  roncó  e  por  que  ele  era  reverenciado  nas  rezas  e  nas 

cantigas. Na sua forma habitual ele respondeu: “roncó é quarto sem janelas e com 

baús cheios de roupas velhas dentro”. Anos mais tarde fui compreender o verdadeiro 

sentido do roncó; após muita vivência e muita escuta de conversas dos irmãos mais 

velhos.

Durante cerimônias festivas, como as de iniciação, o barracão estará enfeitado 

e repleto com a família-de-santo e, muitas vezes, nesse caso, com a família carnal do 

iniciado.  No barracão,  ficam os atabaques,  que os ogans tocam para a dança dos 

orixás nas festas de candomblé. A roda, onde dançam os vodunces, gira dentro do 

barracão. Na ortodoxia nagô, é proibido beber ou fumar nesse espaço. Tal ortodoxia é, 

contudo, negociada e transgredida em diversas situações em alguns terreiros.

A árvore de Iroco envolve uma enorme simbologia para os nagôs. É a árvore 

sagrada  cultuada  em rituais  precisos.  Ela  simboliza  a  força  e  a  resistência  dessa 

religião, conecta a terra aos céus. Suas raízes são enormes e abalam as estruturas do 

próprio  terreiro  –  não  raramente,  causam  problemas  aos  vizinhos.  Seu  tronco  é 

gigantesco;  suas  folhagens,  exuberantes.  É  sincretizada  com  Tempo,  orixá  do 

candomblé angola. Ao se olhar para Iroco, tem-se a dimensão precisa do que Tempo e 
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espaço são capazes de construir.  Martins e Marinho (2002)  dizem que Iroco é ao 

mesmo tempo uma árvore-orixá e um orixá-árvore e que o iroco original61 só existe na 

África.  No Brasil,  ele  é normalmente  cultuado  na gameleira  branca62 e,  em alguns 

casos,  na  mangueira  (nos  terreiros  angola  do  Rio  de  Janeiro)  e  na  cajazeira  (no 

Maranhão).

Para  os  iorubas,  ela  é  conhecida  como iggi  Olorum (árvore  do Senhor  dos 

Céus). Ela significa a força da religião, o passado africano e o presente afro-brasileiro; 

é a força da África plantada no Novo Mundo.  Iroco é a memória materializada nos 

terreiros  (Figura  23)  e  o  elemento  que  demonstra  a  magnitude,  o  poder  de 

materialização no espaço. 

 A presença da árvore de Iroco nos novos terreiros situados em pequenos lotes é um fator 
de complicação, pois a árvore pode viver centenas de anos e alcançar uma altura 
gigantesca; suas raízes podem se espalhar e abalar as estruturas de casas, como 

observamos algumas vezes. O mero corte de alguns galhos desse orixá-árvore requer 
rituais precisos e mesmo assim as conseqüências da “mutilação” não são garantidas. 

(a) (b)
Figura 23 – (a) Árvore de Iroko (gameleira branca) no Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê; (b) ritual elaborado na 

árvore.
Fonte: Stefania Capone.

Silva (2008) destaca um terreiro em São Paulo, onde por falta de espaço suficiente 

para se plantar uma árvore de Iroco, instalou-se um grande tronco seco da árvore cravado 

no chão, de forma que os rituais e as oferendas ao orixá sejam feitos neste tronco seco. 

Em nossa pesquisa no Rio de Janeiro observamos que algumas casas desenvolveram 

61  Clorophora excelsa.
62  Fícus religiosa
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técnicas especiais de plantio da árvore de Iroco: as raízes das mudas são envolvidas num 

grande rolo de algodão. Este “vaso” de algodão que é enterrado no chão, faz com que 

suas raízes não se desenvolvam na superfície de forma a amenizar os impactos de seu 

crescimento sobre as edificações do entorno. 

Após passarmos por esse modelo de terreiro, analisaremos alguns casos que nos 

permitirão perceber alguns aspectos que nos direcionam à evidência do objeto proposto – 

o estudo do espaço sagrado nagô e afro-brasileiro. Para tanto, estruturamos a pesquisa a 

partir de um terreiro que nos mostrou algumas ocorrências particulares. Dele, estendemos 

nosso campo para os terreiros de onde originaram seus “troncos” familiares e, a partir 

desses troncos, outros terreiros a eles ligados.

O objetivo proposto é demonstrar como os terreiros se adequam aos contextos 

metropolitanos, sem perder sua essência sagrada, e como os religiosos nagôs possuem a 

capacidade de empreender releituras sagradas a todo contexto.

6.1Egbé Omó Omi

O  lote  em  que  está  instalado  o  Egbé  Omó  Omi,  situa-se  no  município  de 

Queimados  (região  metropolitana  do  Rio  de  Janeiro),  em  uma  área  densamente 

urbanizada. É uma sociedade (egbé), ao invés de uma casa (ilê), pertencente aos pais-

de-santo Alexandre d’Yemonjá (conhecido como Dedeco d’Yemonjá) e Paulo de Logun-

edé. Alexandre d’Yemonjá foi iniciado no candomblé da nação Efon por Alvinho d’Omolu e 

permaneceu filiado a ele até a sua morte. Paulo de Logun-edé foi iniciado em um terreiro 

da nação jeje,  porém cumpriu seu Odum Igê63 com Alvinho d’Omolu, tornando-se filho 

deste e membro da nação Efan. Esses cruzamentos “internacionais”  e “interfamiliares” 

são bastante comuns nas religiões  afro-brasileiras  e  estabelecem parte do  continuum 

religioso  afro-brasileiro.  Esse  terreiro  materializa  esse  continuum,  conforme 

demonstraremos nas análises sobre sua estrutura e seus rituais.

Duas figuras a seguir ilustram o Egbé Omó Omi: a parte frontal do terreiro (Figura 

24),  uma imagem de  satélite  (Figura  25).  Com essas  imagens,  logramos  demonstrar 

algumas idéias iniciais sobre a espacialidade desse terreiro, que possui características 

peculiares  que  o  diferem do  modelo  de  terreiro  que  propusemos  anteriormente.  Tais 

particularidades  se  refletem  nos  processos  rituais  e  na  organização  estrutural  da 

construção do terreiro.

63  Obrigação de sete anos, quando um iaô se torna ebome.
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Figura 24 – Egbé Omó Omi: parte frontal.
Fonte: Dados da pesquisa.

No Egbé  Omó Omi,  optou-se,  como solução  à  falta  de espaços,  por  algumas 

adaptações  criativas,  que,  contudo,  estabelecem  negociações  com  o  sagrado  e  o 

religioso. A primeira adaptação observada é a verticalização dos quartos de santo, que se 

situam sobre  o  barracão.  Esse  terreno  possui  350 m2,  alcançando  um percentual  de 

ocupação de aproximadamente 120%, uma vez que a área construída foi estimada em 

400 m2.

Se afirmamos que os terreiros normalmente “herdam” características espaciais de 

seus terreiros de origem, nesse caso há uma mistura de tendências dada a diversidade 

da constituição “ancestral” da casa. Este terreiro traz elementos do terreiro de Alvinho de 

Omolu (Ilê Axé Monge Gibanauê - que será abordado em seguida) e do terreiro de “pai” 

Jorge de Ogum-já (Ilê Axé Ogum-já – que será também abordado), o pai-de-santo que 

iniciou um dos sócios do egbé, Paulo de Logun-edé. Como o par “árvores-raiz e rizoma-

canal”  sugerido  por  Deleuze  e  Guattari  (apud  Haesbaert,  2004:114),  os  terreiros 

(percebidos  como  seres  vivos)  dinamizam  tendências  ancestrais  e  hierarquicamente 

superiores  com  influências  múltiplas  e  adaptações  ambientais  e  espaciais  em  seu 

processo de territorialização no meio metropolitano. Deixaremos, porém, as análises finais 

sobre essa fusão de heranças para os itens conclusivos desse capítulo.
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Nota-se  o  estratificado  simples  da  fachada  do  terreiro;  ainda  que  esteja 

interminada a obra, pode-se perceber que não há elementos que claramente indiquem a 

existência de um terreiro de candomblé nessa edificação. Há, contudo, um ramo de mariô 

(folha de dendezeiro ligada ao orixá Ogum) instalado sobre o portão de entrada, uma das 

insígnias encontradas nas fachadas dos terreiros de candomblé.

Figura 25 – Egbé Omó Omi: imagem de satélite64.
Legenda:

Localização do Egbé Omó Omi

Uma laje sobre o barracão não é aceita em determinadas ortodoxias religiosas 

afro-brasileiras, pois ele é um lugar carregado de axé. Nele, são “plantados” carregos em 

lugares especiais   -  especialmente no ariaxé e na cumeeira,  que no caso do egbé é 

consagrada  a  Xangô  (Figura  26).  Todo  esse  axé  deveria,  segundo  determinadas 

ortodoxias,  estar  livre  para  o  tempo  sem  a  interferência  do  concreto.  Mas  aqui 

observamos negociações e releituras sagradas que permitem essas formas adaptativas. 

Parte desse constructo diferencial provém da herança vivencial de Paulo de Logun-edé, 

64  Disponível em: <http://earth.google.com/intl/pt/>. Acesso em: 30 nov. 2007.
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devido  ao  fato  de  que  seu  terreiro  de  origem  (Ilê  Axé  Ogum-já)  ter  sido  construído 

verticalmente.

Figura 26 – Cumeeira de Xangô do Egbé Omó Omi.
Fonte: Dados da pesquisa.

No egbé, percebemos que a cumeeira é visível a todos; já o ariaxé, não. Um olhar 

cuidadoso  do  visitante  irá  perceber  que,  quando  a  roda  inicia,  seus  integrantes 

reverenciam o centro do barracão onde está o ariaxé. Há, no barracão do egbé, um lugar 

construído para os atabaques, que também são saudados pela roda. Estes (parte mais do 

que  sagrada  nesse  contexto)  são  ritualizados  e  de  fundamental  importância:  são  os 

responsáveis por chamar os orixás e fazê-los dançar.

No Egbé Omó Omi, os quartos destinados a abrigar assentamentos de orixás se 

situam no segundo andar, sobre uma laje que cobre o barracão de festas. Entretanto, em 

caráter especial, o quarto de Omolu e de Nanã foi construído no térreo, ao lado do quarto 

de Exu.

Os quartos dos demais orixás situam-se no andar superior do barracão. No andar 

térreo, localizam-se, ainda o quarto de Babá (Babá-egum ou Babá-egungum, que são os 

espíritos dos ancestrais) – aposento que também necessita estar fixado no solo. Para 

solucionar  problemas  relacionados  à  limpeza  dos  restos  das  oferendas  rituais 

provenientes  dos  quartos  do  andar  superior,  que  devem  ser  depositadas  no  solo, 

construiu-se um sistema hidráulico que leva esses restos até o solo nas proximidades do 

ariaxé do barracão.
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O espaço onde são coletados espécimes vegetais e animais do Egbé Omó Omi 

situa-se, aproximadamente, a 3 km dali, no distrito de Engenheiro Pedreira (município de 

Japeri). Esse “espaço do mato” é usado por, pelo menos, três terreiros de candomblé do 

entorno: o Egbé Omó Omi, o Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê e o Ilê Axé Omolu Ogi. Na 

Figura 25, observa-se, à esquerda do Egbé, ao final da rua, um córrego, que é usado em 

funções  rituais;  às  suas  margens,  há  um  grande  bambuzal,  também  utilizado  paa  a 

realização de alguns ebós.

O uso compartilhado  do mesmo “espaço do mato”  por  esses terreiros  faz-nos 

pensar em um uso extrativista coletivo. A atividade de coleta de exemplares vegetais e 

minerais  é  indispensável  à  manutenção  do  complexo  sistema  de  conhecimentos 

existentes nas religiões afro-brasileiras. Tal fato nos leva a pensar na possibilidade de 

estabelecer uma reserva extrativista para esses grupos. É possível que outros terreiros 

façam uso dessa área com a mesma finalidade,  pois na região há outros terreiros de 

candomblé.

6.2 Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê

O  Ilê  Axé  Ifá  Monge  Gibanauê  pertencia  ao  pai-de-santo  Alvinho  d’Omolu, 

personagem emblemático dentro da nação Efon. Filho-de-santo de Cristóvão de Ogunjá, 

o fundador da nação no Rio de Janeiro, Alvinho d’Omolu foi iniciado em 1954 . Entre 1961 

e 1972,  residiu  em São Paulo,  tornando-se um dos mais  populares  pais-de-santo  da 

metrópole paulista. Em 1972, Alvinho retornou para a cidade do Rio de Janeiro e edifica o 

terreiro em Engenheiro Pedreira. Alvinho d’Omolu dividia com Maria de Xangô, herdeira 

de Cristóvão de Ogunjá e matriarca do Axé Pantanal, a hegemonia da nação Efan. O Ilé 

Ògún Anaejì Ìgbélé ni Òmán, pertencente a Maria de Xangô, é a casa de origem da nação 

Efan no Rio de Janeiro e é, hoje, o terreiro mais antigo em funcionamento dessa nação 

em todo o Brasil, conforme adiantamos. Alvinho de Omolu faleceu no dia 17 de agosto de 

2008.

O Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê se situa em área urbanizada e possui 700 m2, pois 

agrega dois lotes que, juntos, medem 10 m de largura por 70 m de profundidade.  Há 

saídas para duas ruas. A entrada principal se dá pela Avenida Javari, em frente a um rio e 

a um bambuzal,  que também são utilizados em rituais  (Figura 27).  Também se pode 

observar  que a  estrada de ferro passa a poucos metros do terreiro;  já  a estação de 

Engenheiro Pedreira situa-se a aproximadamente um quilômetro.
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Figura 27 – Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê: imagem de satélite65.
Legenda:

Ilê Axé Monge Gibanauê

Estrada de Ferro

Espaço de coleta 

O lote da Avenida Javari abriga o barracão, o roncó, os quartos de santo (inclusive 

Exu e Babá), a árvore de Iroco, o poço, a cozinha e o dormitório coletivo. Esse terreiro é 

totalmente construído em planta baixa. O lote dos fundos aloca o antigo dormitório de 

Alvinho d’Omolu, um memorial – construído em homenagem aos seus 50 anos de santo 

–, um viveiro para os animais, um pequeno estacionamento para carros, espaço para a 

fogueira,  algumas árvores e arbustos – cujas  folhas ou ramos são usados em rituais 

cotidianos. Nesse espaço ainda é servido o Olubajé, banquete de Omolu, que Alvinho 

gostava que fossem servidos sobre a terra.

O  Ilê  Axé  Ifá  Monge  Gibanauê  se  aproxima  do  modelo  de  terreiro  que 

propusemos, com poucas diferenças.  A coleta das folhas rituais se faz em uma mata 

próxima (a aproximadamente 700 m do terreiro), a mesma mata utilizada pelo Egbé Omó 

Omi. Os candomblés de Alvinho de Omolu alcançaram uma repercussão internacional – 

tendo  instalado  no  Kunstmuseum  de  Dusseldorf  (Alemanha),  no  ano  de  2001,  a 

65  Disponível em: <http://earth.google.com/intl/pt/>. Acesso em: 30 nov. 2007.
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reprodução de um terreiro de candomblé numa exposição que reuniu altares religiosos de 

todo o mundo.

Como estava instalado no distrito de Engenheiro Pedreira há mais de trinta anos, 

Alvinho  e  seu  terreiro  testemunharam  a  sua  expansão  urbana  e  algumas  alterações 

ambientais  que  repercutiram  em  mudanças  das  práticas  ritualísticas  originais.  Dentre 

essas mudanças, destacamos o uso do córrego em frente ao terreiro – antes límpido e 

caudaloso e agora fétido e moribundo, o desmatamento do entorno, a dificuldade para se 

encontrar espécimes vegetais e animais que antes eram fartas no entorno, a queima de 

árvores que foram por ele plantadas,  como alguns dendezeiros,  algodoeiros,  etc..  Por 

outro lado, existe, agora, maior facilidade para encontrar artigos nos mercados locais que 

antes eram inexistentes,  além de uma maior  oferta  de meios  de transportes  para  se 

alcançar o terreiro. 

6.3 Ilê Axé Loket Oba Ogum

Em todas as “andanças” por terreiros de candomblé, encontramos somente um 

terreiro em forma arredondada, o Ilê Axé Loket Oba Ogum. O pai-de-santo da casa, João 

Carlos, é filho-de-santo de Alvinho d’Omolu (Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê). Segundo “pai” 

João Carlos, a escolha desse formato é em função da busca por maior similaridade com 

os padrões africanos66; ainda, por ser uma casa de Ogum-Xoroquê, houve o desejo de 

construí-la em forma de ferradura. Surpreendentemente, de acordo com João Carlos, a 

visão que se tem, do alto de um morro próximo ao terreiro, é a de que a construção tomou 

a forma de um buraco de uma fechadura – ferraduras e chaves são objetos 

“pertencentes” a Ogum (Figura 28).

66  O pai-de-santo Alvinho d’Omolu esclarece que, originalmente, na África, os toques aos orixás 
não eram feitos em barracões, mas no tempo. Imaginamos, assim, que o estudo das formas e 
das  transformações  arquitetônicas  dos  terreiros  constitui-se  em importante  segmento  a  ser 
pesquisado.
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Figura 28 – Ilê Axé Loket Oba Ogum.

Fonte: Dados da pesquisa.

João Carlos (como é mais conhecido) reside na Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro. Ele não vive das atividades religiosas. É um empresário que se dedica 

parcialmente às atividades de santo. Como não se preocupa em ser pai de uma grande 

família-de-santo, ele construiu seu terreiro de forma bem original. João Carlos se auto-

intitula “megalomaníaco” e as dimensões de seu terreiro são impressionantes.

O sítio em que se instalou o Ilê Axé Loket Oba Ogum localiza-se em uma área 

rural no distrito de Mauá (município de Magé, região metropolitana do Rio de Janeiro). 

Duas particularidades despertam a atenção: a sua instalação em uma área rural e sua 

grande extensão. Os terreiros construídos na cidade não têm tamanha oferta de espaço. 

Esse terreiro apresenta ainda outra curiosidade: áreas de lazer integradas. Há uma 

piscina e uma pérgula com churrasqueira, espaços que são aproveitados para atividades 

cotidianas, como desconcentração e alimentação (Figura 26).
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Figura 29 – Ilê Axé Loket Oba Ogum: imagem de satélite67.

Legenda: 

-------- limites do terreiro

Ao compararmos as Figuras 28 e 29, percebemos as peculiaridades do Ilê Axé 

Loket Oba Ogum mencionadas. Por se situar em uma área rural, o Axé68 possui espaços 

amplos  e  descentralizados.  Os  quartos  de  santo  (espaços  onde  se  localizam  os 

assentamentos  dos  orixás  e  nos  quais  são  realizados  rituais  fechados)  se  situam na 

entrada e ao redor do barracão (na Figura 28 podemos observar melhor esse detalhe). Na 

imagem de satélite (Figura 29), observamos, a noroeste do terreiro, o “espaço do mato” 

(onde se coletam as folhas necessárias aos rituais) e o rio, que também é utilizado em 

diversos rituais. Há ainda a casa (onde se hospeda o povo-de-santo), a piscina, a pérgula, 

a casa de Babá (Eguns) ao lado esquerdo do barracão e o estábulo e o galinheiro. Ao 

67  Disponível em: <http://earth.google.com/intl/pt/>. Acesso em: 30 nov. 2007.
68  Designaremos,  por  vezes,  o  nome Axé  (com letras maiúsculas)  para designar  os terreiros 

estudados. Essa é uma nomenclatura adotada pelo povo-de-santo e possui relação com o tipo 
de axé “plantado” (ariaxé), sacramentado, no terreiro.
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lado direito do barracão há um canteiro, onde são cultivadas algumas espécies vegetais, 

como saião (folha-da-costa), colônia, peregum, manjericão, dentre outros. Na Figura 28 é 

possível perceber duas palmeiras de dendê (à frente do barracão); o azeite dele extraído 

é  muito  apreciado  por  Ogum  e  suas  folhas  são  utilizadas  em  diversas  situações 

ritualísticas.

Na Figura 29 observa-se que em frente à casa de hospedagem (lado direito do 

barracão) existe um grande bambuzal69. Paradoxalmente, não existe no terreiro de João 

Carlos a árvore de Iroco.

João Carlos explica que a piscina e a pérgula serviam como áreas de estrito lazer 

em finais de semana. Depois de algum tempo, Ogum, o orixá “dono” da casa, rebelou-se 

contra as atividades ali enredadas, como o consumo de bebidas alcoólicas, festas não-

religiosas etc. A solução para o problema foi a compra de um outro sítio, próximo dali, que 

passou a ser utilizado exclusivamente para lazer.

6.4 Ilê Axé Ogun-já

Das mais curiosas  e ousadas arquiteturas que visitamos,  destaca-se o Ilê  Axé 

Ogun-já  do  pai  Jorge  de Ogum,  situado no  bairro  de Anchieta  (município  do Rio  de 

Janeiro). Na concepção desse terreiro, houve um “enredo” envolvendo a sua construção 

que terminou com a permissão de Ogum para que se construísse em um terreno íngreme 

o seu barracão. Diversas soluções foram encontradas para que o terreno abrigasse um 

terreiro de candomblé, optando-se por sua verticalização. Um dos problemas encontrados 

foi  o  de  que  o  barracão,  onde  são  tocados  os  candomblés  e  que  deve  sempre  ser 

edificado sobre a terra, teria de se situar no nível da parte frontal do lote que correspondia 

ao quarto andar do prédio construído. Para que o elemento terra estivesse presente no 

chão do barracão onde se “planta” o ariaxé, foi construído um duto com manilhas que se 

estendem desde o chão na parte térrea até a altura do piso do barracão (Figura 30).

69 Há, de fato, uma importante relação entre terreiros de candomblé e bambuzais, a ponto de Dias (2003) ter 
desenvolvido uma metodologia para encontrar terreiros de candomblé na região metropolitana de Salvador, 
pela localização de bambuzais por meio de imagens de satélites
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Figura 30– Duto de manilha no terceiro andar do Ilê Axé Ogun-já.
Fonte: Dados da pesquisa.

Dessa forma, o ariaxé da casa, situado no centro do barracão, como de costume, 

pôde ser  assentado sobre a  terra e é anualmente  “alimentado”.  Os quartos de santo 

situam-se acima do barracão no quinto andar, onde também existe uma cozinha especial 

para o preparo de comidas de santo. Como essa casa não possui um quarto específico 

para Omolu e Nanã, não houve a necessidade de construí-lo sobre a terra. A forma de 

organização dos quartos dessa casa é diferente; seguindo padrões de agrupamento dos 

assentamentos dos filhos-de-santo de pai Jorge em um quarto, e os filhos-de-santo da 

“fomo70” Ignês de Iansan, que é esposa de pai Jorge e também é mãe-de-santo, em outro 

quarto. Os assentamentos de pai Jorge e da fomo Ignês se situam em quartos separados 

entre si e entre os demais.

Abaixo do barracão, no terceiro andar, situa-se o quarto que contém o gongá71 de 

umbanda, o quarto de jogo-de-búzios, escritório etc.  Abaixo deste, no segundo andar, 

situa-se um salão de festas. No primeiro andar (térreo) localiza-se a cozinha das comidas 

que são servidas ao público durante as festas.

70  Denominação  hierárquica  de  um  barco  de  feitura  no  candomblé;  o  primeiro  do  barco  é 
denominado dofono(a). Em seguida, vem o(a) dofonitinho(a); depois, o(a) fomo, o(a) fomotinho, 
o(a) gamo, o(a) gomotinho, o(a) vimo, o(a) vimotinho, o(a) trimo e o(a) trimotinho.

71  Altar com as imagens de santos católicos que são sincretizados aos orixás, além de imagens de 
caboclos, pretos-velhos, marinheiros etc.
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Esse terreiro se situa em um bairro densamente urbanizado, embora possua áreas 

desocupadas em seu entorno. O bairro de Anchieta é vizinho ao município de Nilópolis, 

onde residem pai Jorge e fomo Ignês. Como veremos no capítulo que se segue, eles 

acabaram por estender suas atividades como zeladores de orixás para outros contextos, 

transterritorialiazando  essas  práticas  religiosas  para  o  Grêmio  Recreativo  Escola  de 

Samba  Beija-Flor,  estabelecendo  um  movimento  centrífugo,  típico  dessas  práticas 

religiosas  que  se  espalham  por  onde  quer  que  estejam  presentes  seus  adeptos  ou 

aquelas  manifestações  culturais  que  se  originaram  das  religiosidades  afro-brasileiras, 

como o samba no carnaval fluminense.

No entrono do terreiro,  percebemos uma extensa área não loteada (figura 31). 

Trata-se de uma área militar utilizada para exercícios do exército e, portanto, interditada a 

qualquer uso pela população local. Áreas verdes não existem em abundancia no local. 

Mesmo assim, segundo pai Jorge de Ogun-já, faz-se um esforço para tentar coletar folhas 

necessárias em matas próximas ao terreiro.
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Figura 31 – Ilê Axé Ogun-já: imagem de satélite72.
Legenda:  Ilê Axé Ogun-já

6.5 Os terreiros de candomblé: marcas e matrizes de uma paisagem urbana

Utilizaremos a figura mitológica de Xangô para começar a falar sobre as formas 

dos terreiros de candomblé como marcas e matrizes da paisagem candomblecista no 

meio  metropolitano.  Muita  coisa  poderia  ser  dita  sobre  Xangô,  mas  aqui  iremos  nos 

reportar apenas a dois aspectos particulares: i) foi ele quem ensinou os homens a fazer o 

fogo,  para  que  eles  pudessem  cozinhar  para  os  orixás;  ii)  foi  também  Xangô  quem 

mostrou  aos  homens  o  perigo  de  manipular  o  fogo  descuidadamente.  Conta-se  que 

quando  Xangô  recebeu  os  segredos  do  fogo,  ele  se  pôs  a  fazer  experiências  para 

aprender a controlá-lo. Como desconhecia suas conseqüências, Xangô incendiou toda a 

cidade de Oió, a cidade que ele mesmo governara; a partir do uso do fogo sem o devido 

conhecimento, Xangô colocou em risco seu poder, seus pertences, a vida da população 

que ele protegia e destruiu a rica cidade de Oió. O culto ao fogo e aos orixás que lhe 

pertencem permanece até hoje nos terreiros de candomblé, onde anualmente é celebrada 

72  Disponível em: <http://earth.google.com/intl/pt/>. Acesso em: 31 out. 2008.
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a festa do fogo com a presença de diversos orixás. Não por acaso, Xangô foi sincretizado 

a São João e a São Pedro e suas festas ocorrem nos meses de junho ou de julho.

Ter acompanhado a construção do Egbé Omo omi desde o ano de 2006 e alguns 

rituais  durante  todo  o  ano  de  2007  e  2008  nos  permitiram  algumas  interessantes 

constatações  sobre  as  relações  espaciais  entre  terreiros  de  candomblé  e  espaço 

metropolitano. O Egbé Omó Omi é um terreiro cujo axé pertence à nação Efan. Conforme 

já destacamos, esse terreiro é um egbé, ou seja, uma sociedade que admite a existência 

de “duas coroas”:  o  pai-de-santo Paulo  de Logun-edé e o  pai-de-santo  Alexandre  de 

Yemonjá;  os  dois  pais-de-santo  possuem  status de  zeladores  da  casa.  Também  já 

aludimos à multiplicidade de heranças ancestrais que se colocam sobre um terreiro e que 

acabam  repercutindo  em  suas  opções  locacionais  e  arquitetônicas.  Como  rizomas-

arbóreos  (HAESBAERT,  2004:114),  o  egbé,  ora  analisado,  adquire  uma  série  de 

influências oriundas de suas ancestralidades hierárquicas “de nação” e de filiação, mas 

também criam modelagens espaciais em processos adaptativos ao meio em que estão 

inseridos e ao tamanho do lote em que está instalado. Ele representa assim, tanto uma 

fusão de raízes ancestrais, quanto a perspectiva de um caos criativo. A arquitetura desse 

terreiro e as adaptações rituais nos mostram essa conjunção de tendências. Tomemos a 

festa do fogo como exemplo.

Em julho de 2007, dirigimo-nos a essa casa por ocasião do Odun Inan, a festa do 

fogo, quando são celebrados os orixás do elemento fogo: Xangô, Oiá (Iansan), Ogum e 

Exu, respectivamente os orixás do trovão e do fogo, dos raios e tempestades, da guerra e 

do ferro, e da energia que move o planeta. Como em muitos Odun Inan, uma grande 

fogueira (a fogueira de Airá – uma qualidade de Xangô) costuma ser acesa e, em seu 

entorno,  em determinado momento,  forma-se uma “roda de Xangô”.  Nessa roda,  são 

entoadas cantigas para todos os elementos (fogo, terra, ar e água) e todos os presentes, 

orixás e religiosos, dançam ao seu redor. Essa roda costuma ser um momento de muito 

axé e diversos outros orixás podem se incorporar e dançar ao redor da fogueira. Ainda, 

por debaixo da fogueira são colocadas comidas para os orixás do fogo: feijoada para 

Ogum, acarajés para Oiá,  amalá para Xangô e tubérculos  (batata-doce,  aipim,  acará, 

inhame etc.) para Exu – oferendas estas que serão consumidas pelo fogo de Ayrá (Figura 

32).
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(a)           (b)  (c)
Figura 32 – (a) Oferendas no fundo da fogueira, (b) fogueira acesa;

(c) Ogum, Airá e Iansan no entorno da fogueira.
Fonte: Dados da pesquisa.

Devido  às proporções do egbé,  situado num lote  em uma área extremamente 

urbanizada, algumas soluções espaciais tiveram de ser arquitetadas. No caso específico 

da  fogueira  de  Airá,  optou-se  por  construir  um  espaço  “subterrâneo”  para  alocar  a 

fogueira.  Nesse espaço,  tijolos  foram colocados  formando uma parede de proteção à 

propagação do calor, para que este não atingisse e comprometesse o piso cimentado do 

terreiro. Isso demonstra adaptações arquitetônicas e rituais que convergem tendências 

diversas. 

Em primeiro  lugar,  evidenciamos  que,  tendo  herdado  costumes  do  Ilê  Axé  Ifá 

Monge Gibanauê (Alvinho de Omolu), não se queria descartar a fogueira como elemento 

ritual para Xangô, para Iansan e para Ogum; pois, era assim que pai Alvinho celebrava o 

Odun Inan. Por outro lado, a fogueira de Airá do egbé herda características do Ilê Axé 

Ogum-já de pai Jorge, onde Paulo de Logun-edé foi iniciado e onde o pequeno terreno e a 

declividade existente fizeram com nele se optasse pela verticalização (edificante). Vimos 

que nesse terreiro foram feitas algumas negociações rituais para validar a arquitetura – 

como no caso da manilha cheia de terra que sobe até o barracão. A perspicácia das 

adaptações arquitetônicas e das negociações simbólicas foram “herdadas” por “pai” Paulo 

que passou a arquitetar as formas do seu egbé.

A própria opção pela verticalização do terreiro com a construção de um segundo 

andar  para  alocar  os  quartos  de  santo,  nos  demonstra  tal  relação.  Mas  foquemos  a 
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fogueira que demonstra uma criativa  e inteligível  verticalização negativa:  o  buraco no 

chão estabelece limites ao fogo, ao tamanho da fogueira e até mesmo à propagação do 

calor, sem, contudo, ferir nenhum dos fundamentos mítico-religiosos. O elemento fogo se 

faz presente, os orixás dançam ao redor da fogueira e as comidas são entregues ao seu 

elemento que as “devora”  durante o ritual.  Há aqui  uma conjunção  de tendências  da 

tradição religiosa e de adaptações espaciais  que se integram como rizomas deleuze-

guattarianos. Esse rizoma dá uma qualidade única a esse lugar: a qualidade de encontros 

que aí se fazem, desde o ponto de vista social, cultural e religioso, passando pelo ponto 

de vista ambiental e culminando numa modelagem arquitetônica singular.

Agora,  para tornar viáveis  nossas objetivações expostas – analisar  os terreiros 

como marcas e matrizes da paisagem metropolitana, transformemos esses lugares (os 

terreiros “vivos”) em elementos dessa paisagem metropolitana.

Berque (2000) discutindo os processos de formação do sentido e o ato de “dar 

sentido ao mundo” pelos seres humanos, diz que há uma conjunção entre a estrutura de 

uma corporeidade biológica e a história cultural vivida e sentida no domínio de uma ação 

consensual.  A  corporeidade  é,  então,  compreendida  como o  coração  da  questão  do 

sentido, porque ela é também o nó da questão do ecúmeno e das formas de ocupação do 

espaço. O mundo sensorial berqueano necessita de um “corpo medial” que não é apenas 

o corpo animal e nem apenas a sua mera projeção. Esse corpo medial é a “trajeção” que 

se processa em duplo sentido: a introspecção simbólica e a projeção técnica. A idéia do 

sobrenatural aparece como uma metáfora do corpo medial e a mediance (essa mediação 

entre corpo e meio) aparece diretamente ligada às origens do sentimento religioso – o 

sobrenatural  é  expresso  através  de  símbolos  que  se  materializam  no  meio.  Assim, 

acreditamos, as formas de ocupação do ecúmeno registram essas marcas culturais de 

uma sociedade (geograficidades?),  mas,  também, ao estarem presentes na paisagem 

sensitiva, essas marcas tornam-se matrizes de novos sentidos, de novas introspecções 

simbólicas e de novas projeções técnicas. 

Se a geografia cultural está para Berque (2004:84) subtendida como o estudo do 

sentido, ele erige a paisagem como o elemento primordial dessa compreensão. Em suas 

palavras ele dirá que a paisagem é marca “pois expressa uma civilização, mas é também 

uma matriz porque participa dos esquemas de percepção, de concepção e de ação – ou 

seja, da cultura – que canalizam em certo sentido, a relação de uma sociedade com o 

espaço e com a natureza e, portanto, a paisagem do seu ecúmeno”.
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O autor julga ser preciso compreender a paisagem como um dado sensitivo (“ela é 

vista  por  um olhar,  apreendida  por  uma consciência  valorizada  por  uma experiência, 

julgada por uma estética e uma moral, gerada por uma política etc.”), mas também como 

uma matriz sensitiva:  “determina em contrapartida,  esse olhar,  essa consciência,  essa 

experiência, essa estética e essa moral, essa política etc.”.

Assim,  perceber  os  terreiros  como  marca  e  como  matriz  da  paisagem  e, 

consequentemente,  da  percepção  humana  é  o  exercício  que  propomos.  E  aqui  não 

devemos compreender o sentido apenas como uma força simbólica, mas como uma força 

que se materializa;  ele  produz e reproduz fazeres que se materializam no espaço.  E 

assim  queremos  compreender  os  terreiros  de  candomblé:  como  força  simbólica 

materializada  que  surge  como  um  efeito  sensitivo  ao  olhar  (e  a  outras  capacidades 

sensitivas),  mas  que  também  é  lugar  de  uma  pedagogia  do  ser.  O  próprio  Berque 

(2000:142) irá dizer que a lógica do lugar é a lógica de como nós apreendemos “a coisa” 

enquanto que a lógica da identidade do sujeito é a lógica “da coisa” por si só. Deste 

modo,  também  compreendemos  que  o  lugar  deve  ser  dos  mais  eficazes  elementos 

formadores da identidade do sujeito. Identidades essas que podem até ser estratégicas, 

efêmeras, múltiplas ou em formação, mas que não destituem a importância do espaço no 

seu processo de formação.

Ora, mas então, como evidenciaremos isso? Como demonstremos que os terreiros 

são esses espaços privilegiados da formação do ser afro-brasileiro? 

Queremos evidenciar, mais uma vez, os terreiros como pulsações entre o interno e 

o externo, o vasto e o concreto, a territorialização condensadora e a transterritorialização 

pela  metrópole  -  seja  em novos terreiros,  seja  na  Vila  Mimosa,  ou em tantas  outras 

situações  que  veremos  até  o  final  dessa  pesquisa.  Mas,  sobretudo,  queremos 

demonstrar, como os terreiros operam sua pedagogia do ser a partir dos processos de 

iniciação73 que  desde  sempre  simulam  o  vasto  e  o  concreto  –  a  metafísica  do  ser 

geografizada  como  lugar,  marcada  com  elemento  da  paisagem  e  como  força  de 

territorialização.  Contração  e  expansão  são  movimentos  indissociáveis  dos  terreiros, 

senão da própria diáspora africana pelo Novo Mundo. 

No terreiro se concentram elementos que denotam uma visão de mundo, um certo 

modo de “dar sentido ao mundo” que estão ali agrupadas em um determinado arranjo. 

Esse arranjo não é apenas uma reprodução simplista, senão que ele é uma reprodução 

73 Dedicamos o capítulo 9 aos rituais de iniciação.
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rizomática, complexa e contextualizada. Mas este arranjo não apenas é uma marca da 

cultura religiosa afro-brasileira, senão que ele é também matriz dessa cultura. 

Turner  (2005:16)  diria  que  os  ritos  são as  pedras  angulares  com as  quais  se 

constrói a cultura. Se, então, tomarmos a cultura como uma mediação primordial do corpo 

medial, que transita entre a introspecção simbólica e a projeção técnica, veremos que os 

ritos  podem evidenciar  mecanismos  ou  processos  fractais  de  intervenção  humana no 

espaço, de formação das paisagens e dos lugares que são, por sua vez, formadores das 

identidades sociais, culturais ou religiosas. Temos, então, que os ritos funcionam como 

organizadores espaciais dos terreiros. Se os terreiros, por sua vez, expandem sua lógica 

para  outros  espaços  da metrópole,  através  dos  corpos mediais,  os  ritos  acabam por 

atuarem como organizares  do espaço metropolitano,  ao  menos em algumas  de suas 

porções.

O que estamos dizendo ou querendo dizer afinal?

Retornando à fogueira de Airá do Egbé Omo Omi e a toda a estrutura arquitetônica 

do terreiro, ousamos dizer ela pode representar esse múltiplo movimento entre contrações 

e  dilatações.  Na  fogueira  se  concentram  heranças  de  tradições  simbólicas  muito 

distantes, provenientes de outros tempos e de outros espaços. E, no entanto, ela está ali, 

devidamente acesa com oferendas que queimam no seu fundo e com orixás que dançam 

ao seu redor – o rito do fogo não se perdeu e a cultura permanece. Mas, por outro lado, 

essa fogueira representa, quando olhada sua estrutura física e as técnicas empregadas 

para a sua existência naquele tempo e naquele espaço, a expansão dessa religiosidade 

“de aldeia” em um meio metropolitano onde negociações estão sempre se processando. 

Não acabam aí nossas considerações: a experiência dessa fogueira está agora 

escrita nessas páginas. Essa experiência está também inscrita na vivência de todos os 

que freqüentam esse terreiro. Essas páginas que ora escrevo poderão ser lidas por outros 

ou ter seu conteúdo discutido em grupos diversos. A experiência dos demais, por outro 

lado, poderá influenciar novos ou antigos ritos em outros terreiros ou em outros espaços. 

Deste modo, nossa experiência espacial - a fogueira de Airá no Egbé Omo Omi - deve ser 

lida  não  apenas  como  uma  interessante  marca  desse  terreiro,  mas  como  matriz  de 

mediação de outras pessoas ou de outros corpos mediais, em outros tempos e em outros 

espaços.

Até  o  final  desta  tese,  estaremos  nos  reportando  a  essa  compreensão  dos 

terreiros  como  marcas  e  como  matrizes,  como  concentração  e  expansão,  ou  como 

territorializações  condensadoras  e  transterritorializações  metropolitanas.  Ainda  mais 

162



importante, é guardar o sentido dos terreiros como lugar privilegiado da pedagogia e do 

processo de formação da identidade do ser afro-brasileiro.
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7. GEOGRAFICIDADES  EXPANDIDAS  E  OUTRAS 

TRANSTERRITORIALIZAÇÕES: CAMINHADA PELA LIBERDADE RELIGIOSA 

“EU TENHO FÉ”, O MEIO NATURAL COLETIVIZADO E A MUNDIFICAÇÃO DA 

RELIGIOSIDADE NO G.R.E.S BEIJA-FLOR.

Por certo,  comentar os movimentos centrípetos das sociedades religiosas  afro-

brasileiras  é  tudo  que  vimos  fazendo  até  então.  Pensar  nesse  grupo  religioso  como 

estanque  a  seus  territórios  concisos  tem  sido  uma  ênfase  pouco  realista  de  alguns 

acadêmicos  calcados  em  uma  gama  de  considerações  elaboradas  a  partir  de 

perspectivas  eliadianas que  propõe  pensar  o  religioso  a  partir  do  sagrado  fixado  em 

pontos específicos.

Nesse sentido, preferimos nos reportar a Estermann (1998), para o qual deus não 

é substância, senão relação, e que o enxerga como força ordenadora que só pode ser 

transcendente à medida que não se limita a nenhuma hierofania ou à medida que sua 

existência  não  se  restringe  apenas  ao  sentido  extracósmico  ou  supramundano. 

Religiosidade, para Estermann, é racionalidade. Eis que racionalidade não se limita, ela 

existe e se territorializa onde quer que haja forças individuais ou coletivas que façam valer 

os seus propósitos. Essas perspectivas serão, contudo, melhor abordadas adiante.

O que agora nos interessa pensar é que a partir de perspectivas que se originam 

nas sociedades religiosas afro-brasileiras, aspectos políticos, econômicos, ecológicos ou 

culturais  particulares  findam  por  se  geografarem  no  espaço  metropolitano  do  Rio  de 

Janeiro. Sendo assim, propomo-nos a refletir sobre (i) reações embrionárias de parte da 

sociedade afro-brasileira, resultando em conflito, a algumas investidas violentas, fruto de 

intolerância e discriminação por parte de grupos cristão-evangélicos; (ii) algumas formas 

associativas  e  privadas  que  estabeleceram  a  demarcação  territorial  no  espaço 

metropolitano para práticas religiosas em matas e cachoeiras; (iii) a estreita relação entre 

essas religiosidades e o mundo do samba fluminense a partir do G.R.E.S. Beija-Flor.

Entretanto, que não nos deixemos enganar: de cada subtema citado, poderíamos 

extrair informações complementares que aprofundariam nossas reflexões sobre cada um 

desses assuntos. Porém, conforme pré-anunciamos, nosso objetivo primário com estas 

observações  iniciais  é  de  fornecer  um  quadro  geral  (embora  fragmentado)  de 

geograficidades religiosas afro-brasileira.

7.1. Caminhada  em  Defesa  da  Liberdade  Religiosa  e  a  “Inquisição” 

Evangélica no Século XXI
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Em 21 de setembro de 2008, acompanhamos uma manifestação organizada por 

lideranças políticas e religiosas afro-brasileiras aglutinadas na Comissão de Combate à 

Intolerância  Religiosa  do  Rio  de  Janeiro.  Tratava-se  da  Caminhada  em  Defesa  da 

Liberdade Religiosa: “Liberdade Religiosa: Eu Tenho Fé!”. Uma das características dessa 

manifestação  foi  o  caráter  ecumênico  que  os  organizadores  a  ela  imprimiram:  havia 

representantes  do  budismo,  hinduísmo,  judaísmo,  islamismo,  cristianismo  católico  e 

presbiteriano, ciganos, kardecistas, além de muitos umbandistas e candomblecistas.

(a) (b)

(c)  (d)
Figura 32 – Mosaico da caminhada em Copacabana: (a) multidão na orla; (b) grupo Hare Krishna; 

(c) grupo de ciganos; (d) ministro Edson dos Santos e Ivani dos Santos no carro de som.

A  organização  do  evento  consumiu  alguns  meses  de  trabalho,  implicou  a 

participação de diversos protagonistas e agregou uma estrutura grandiosa. O idealizador 
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da  campanha,  o  babalaô74 Ivani  dos  Santos75,  contou  com  a  adesão  de  diversas 

Organizações  não-Governamentais  (ONGs),  o  apoio  de  algumas  universidades  e  de 

diversas lideranças religiosas da metrópole e do estado do Rio de Janeiro. A caminhada 

atraiu  a participação do ministro da Secretaria  Especial  de Políticas  de Promoção da 

Igualdade Racial, Edson Santos, e de lideranças religiosas, como o pastor presbiteriano 

Marcos Antonio Amorim, o presidente da Associação Israelita, Sergio Niskier, o presidente 

da Associação Beneficente Mulçumana no Rio de Janeiro, Haidar Abu Talib, e o assessor 

da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), bispo Marcial Maçaneiro.

A partir das plenárias de mobilização estaduais, formaram-se plenárias regionais 

tratando da mobilização para a caminhada em diferentes municípios do estado do Rio de 

Janeiro.  Não  obstante,  delegações  vindas  de  outros  estados  compareceram  e 

empreenderam  a  caminhada  com a  participação  de  10  mil  pessoas,  segundo  dados 

divulgados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ)76.

Mas é preciso retroagir no tempo para compreender essa movimentação política 

elaborada em Copacabana. Em 2007, foi lançado o livro Intolerância Religiosa: Impactos 

do Neopentecostalismo no Campo Religioso Afro-Brasileiro, organizado pelo antropólogo 

Vagner  Gonçalves  da  Silva, no  qual  são  apresentadas  diferentes  abordagens  dessa 

conflituosa relação. A obra, por si só, já surge como uma posição política da Associação 

Brasileira de Antropologia (ABA) que, desde 2002, instaurou uma Comissão de Relações 

Étnicas e Raciais que vem aprofundando suas reflexões sobre a temática. Do livro e, em 

especial,  do  artigo  introdutório  de  Silva  (2007),  retiramos  boa  parte  de  nossas 

considerações que agora discutimos.

A população brasileira ficou estarrecida quando, no ano de 1990, um bispo0 da 

Igreja  Universal  do  Reino  de  Deus  (IURD)  agrediu  a  pontapés  a  imagem  de  Nossa 

Senhora  Aparecida em um programa televisivo.  O episódio  colocou a IURD em uma 

situação difícil, pois a opinião pública brasileira se revoltou com o ocorrido, o que motivou 

a  reação  de  vários  segmentos  da  sociedade.  Para  Silva  (2007,  p.  18),  desse  fato 

sobressaem dois aspectos: (i) quando os ataques da IURD se dirigem aos símbolos do 

catolicismo,  religião  dominante,  há  uma  reação  imediata  e  os  efeitos  do  ataque  são 

reduzidos.  O mesmo não ocorre com relação a ataques contra as religiosidades afro-

74  Babalaôs (babalawos) são iniciados no culto do Ifá, categoria de jogo de adivinhação cultuado a 
Orumilá, o grande adivinho da mitologia africana. A inclusão do culto do Ifá no Brasil é recente e 
tem se estruturado a partir  da influência de nigerianos e cubanos no panteão religioso afro-
brasileiro.

75  Ivani Ribeiro é ativista político ligado aos movimentos das religiosidades afro-brasileiras.
76  A organização do evento estimou o público presente em 50 mil participantes.
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brasileiras, cuja reação é menos evidenciada e, por isso mesmo, o efeito das agressões é 

mais  eficaz,  atingindo  o  objetivo  de  “demonização”  dessas  religiosidades;  (ii)  o  fato 

demonstrou  a  necessidade  de  os  adeptos  das  religiosidades  afro-brasileiras 

implementarem ações coordenadas e mais bem organizadas, conclamando ao seu redor 

outras religiões que são também alvo dos ataques da IURD.

Contudo, o idealizador da Caminhada, Ivani dos Santos, fez questão de afirmar, 

durante a campanha de mobilização, que a Caminhada não era um ataque direto à IURD, 

mas uma investida política mais ampla que propiciasse pensar a questão religiosa para 

além  de  um  conflito  entre  duas  partes.  O  próprio  lema  da  Caminhada  –  “Liberdade 

Religiosa: Eu Tenho Fé!” – aparecia como um grito de existência, resistência e direito à 

liberdade de professar a fé. Tampouco seria correto pensar que os ataques às religiões 

afro-brasileiras se limitam à IURD, uma vez que, devido à pressão e ao sucesso dessas 

investidas, outras igrejas evangélicas, em especial as neopentecostais, passaram a usar 

as mesmas estratégias  de ataques aos  cultos afro-brasileiros,  pois  se consideram os 

“soldados de Jesus”.

Caberia,  aos  fiéis,  segundo  essa  visão,  dar  prosseguimento  à  obra 
iniciada  por  Jesus  Cristo  de  combate  a  tais  demônios:  “Para  isto  se 
manifestou o  filho  de Deus:  para  destruir  as obras  do diabo”  (SILVA, 
2007, p. 1, grifo do autor).

Assim, esse “exército de Jesus” tem implementado inúmeras investidas contra as 

“religiões do demônio”, onde nem o papa tem sido poupado: “o representante do demônio 

na Terra”. Silva (2007, p. 1) demonstra e assim classifica esse tipo de comportamento:

1) ataques feitos no âmbito dos cultos de igrejas neopentescostais e em 
seus meios de divulgação e proselitismo;  2)  agressões físicas  in  loco 
contra  terreiros  e  seus  membros;  3)  ataques  às  cerimônias  religiosas 
afro-brasileiras  em  locais  públicos  ou  aos  símbolos  dessas  religiões 
existentes em tais espaços;  4)  ataques a  outros símbolos da herança 
africana  no  Brasil  que  tenham alguma  relação  com as  religiões  afro-
brasileiras; 5) ataques decorrentes das alianças entre igrejas e políticos 
evangélicos [...].

Os exemplos  para  cada  um desses  itens  são  estarrecedores:  da  expulsão  de 

pessoas com turbantes brancos de ônibus em Duque de Caxias à quebra de gongares de 

umbanda com imagens centenárias; do espancamento de mulher grávida que usava fios-

de-conta,  aos berros de “vamos matar o filho do demônio”,  à divulgação de fotos em 

jornais  e  revistas  de  crianças  em  cultos  afro-brasileiros  sob  manchetes  que  as 

demonizavam  e  as  ridicularizavam;  dos  ataques  com  sal  grosso  e  enxofre  sobre 
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praticantes de cultos públicos ou sobre carros que portam fios-de-conta à destruição dos 

presentes  de  Iemanjá  na  praia  durante  a  realização  da  festa;  da  articulação  com 

traficantes que expulsam os terreiros das favelas e demais espaços por eles controlados 

ao assassinato de uma adepta do candomblé paramentada com fios-de-conta após um 

culto religioso.

O uso da mídia eletrônica como a televisão, o rádio e a internet têm intensificado 

essas investidas e a coordenação política desses agentes tem tentado implementar leis 

municipais ou estaduais que proíbam os cultos afro-brasileiros. Escolas de samba têm 

sido denominadas de “escolas do capeta”;  pais ou mães-de-santo têm sido chamados 

publicamente e em veículos de comunicação de massa de “pais ou mães-de-encosto”. O 

boicote a livros didáticos que cumprem a Lei federal n. 10.639 e incluem a abordagem da 

história e a cultura afro-brasileira tem sido praticado.

Por outro lado, os diferentes terreiros de candomblé ou umbanda e as diferentes 

nações de candomblé têm muito a aprender  para se tornarem um movimento político 

coeso.  Esses  grupos  estão  muito  mais  acostumados  a  afirmar  suas  diferenças, 

divergências e supremacias rituais do que se unirem em prol de um bem comum. Sem 

dúvida, a Caminhada surge como o embrião de um movimento predestinado a crescer. 

Apesar  da  força  e  coordenação  das  “cruzadas”  evangélicas,  o  movimento  conquista 

espaço. Políticas federais têm se mostrado sensíveis à questão. Emissoras de televisão e 

a imprensa também têm contribuído com a divulgação e condenação dos ataques, assim 

como da reação dos agredidos, como ocorreu no caso da Caminhada.

Pensar na Caminhada como um fato isolado seria um erro. O seu próprio histórico 

demonstra o contrário: a idéia da Caminhada surgiu quando um grupo de manifestantes 

se reuniu nas escadas da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ); 

na ocasião, tanto o governador do estado quanto o presidente da ALERJ se recusavam a 

recebê-los. Após a Caminhada, a Comissão foi recebida pelo governador e, no dia 20 de 

novembro, o presidente da República, Luis Ignácio da Silva, encontrou-se com o grupo 

após uma manifestação em frente ao monumento a Zumbi dos Palmares, no centro da 

cidade do Rio de Janeiro.

A  Polícia  Civil  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (PCERJ)  tem  dirigido  atenções 

especiais  a  esse  respeito.  Apesar  de  haver  descartado  a  implementação  de  uma 

delegacia especializada, tem buscado formas de facilitar as denúncias e ocorrências e 

agilizar  as  investigações.  O  delegado  Henrique  Pessoa  compareceu  às  plenárias  de 

mobilização da Caminhada e se comprometeu, em nome da PCERJ, a prestar auxílio. 
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Terreiros como o Ilê Axé Ogun-já, conduzido por pai Jorge de Ogum e Ignês de Iansan, 

têm sido exemplos dessa nova postura política necessária à continuidade das diferentes 

formas religiosas afro-brasileiras.

Silva (2007, p. 23) descreve diferentes fases de agressão a esses cultos e destaca 

a fase atual como a mais perversa:

[...]  o  desenvolvimento  das  religiões  afro-brasileiras  foi  marcado  pela 
necessidade  de  criar  estratégias  de  sobrevivência  e  diálogo  frente  às 
condições adversas. Foram perseguidas pela Igreja Católica ao longo de 
quatro séculos, pelo Estado republicano, sobretudo na primeira metade 
do século XX, quando este se valeu de órgão de repressão policial e de 
serviços de controle social e higiene mental, e, finalmente, pelas elites 
sociais  num misto  de  desprezo  e  fascínio  pelo  exotismo  que  sempre 
esteve  associado  às  manifestações  culturais  dos  africanos  e  seus 
descendentes no Brasil. Entretanto, desde pelo menos a década de 1960, 
quando  essas  religiões  conquistaram relativa  legitimidade  nos  centros 
urbanos,  resultado  dos  movimentos  de  renovação  cultural  e  de 
conscientização  política,  da  aliança  com  membros  da  classe  média, 
acadêmicos e artistas,  entre  outros fatores,  não se tinha a  notícia  da 
formação de agentes antagônicos tão empenhados na tentativa de sua 
desqualificação.

Portanto,  ainda  que  incipiente,  a  união  de  religiosos  afro-brasileiros, 
movimento  negro,  ONGs,  acadêmicos,  pesquisadores,  políticos, 
advogados, promotores públicos, entre outros, parece apostar mais uma 
vez na capacidade de resistência e reação dessas religiões contra um 
assédio proporcionalmente muito mais eficaz e, a julgar por seu estado 
atual e crescimento numérico, duradouro.

A Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa exprime esses conflitos e essas 

relações  e  nos  mostra  os  rumos incertos  de uma sociedade  que  busca,  através  dos 

tempos, manter-se na geografia subalternizada da metrópole fluminense.

7.2 - Escola de Samba Beija-Flor Abre Caminhos para Ogum

Falar  sobre movimentos centrípetos das sociedades religiosas afro-brasileiras é 

um assunto que certamente poderia recobrir um sem-número de situações. Porém, em se 

tratando da metrópole do Rio de Janeiro, o berço do samba, torna-se difícil não enquadrar 

esse desdobramento cultural específico. Aliás, a própria forma como essas observações 

se agregaram a esta pesquisa pode ser observada como fruto da proximidade “carnal” 

entre o mundo do samba e o das religiosidades afro-brasileiras.

Havíamos nos dirigido ao Ilê Axé Ogun-já, terreiro de pai Jorge, para conhecer as 

estruturas arquitetônicas que descrevemos anteriormente. Quando conversávamos sobre 

o  terreiro,  surgiu  a  informação  de  que  pai  Jorge  era  o  pai-de-santo  que  cuidava  da 

proteção religiosa da escola de samba Beija-Flor.  Assim, marcamos uma ida à escola 

para conhecer um pouco daquele trabalho.
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Poderíamos recorrer à história do samba na cidade do Rio de Janeiro para falar do 

que é perceptível aos sentidos de qualquer leigo no assunto: o samba tem suas origens 

nos batuques negros em pontos marginais do Rio de Janeiro. Mas, antes de apresentar 

um sumário histórico dessa origem, iremos partir do evento que vivenciamos na quadra 

dessa escola de samba, na presença de pai Jorge.

No mês de outubro de 2008, dirigimo-nos à quadra da referida escola de samba 

em razão da comemoração de seus 60 anos77. Durante a comemoração, alguns ícones da 

história  recente  da  escola  estiveram presentes,  como Joãosinho  Trinta,  Pinah,  Anísio 

Abraão,  Neguinho  da  Beija-Flor,  Laíla, mestre  Pelé,  Tereza  Cabana  (mulher  do 

compositor Cabana, que elevou o bloco à condição de escola para desfilar no Rio de 

Janeiro), dentre outros. Assistiu-se a um espetáculo apoteótico, carregado de emoções. 

Afinal, memórias vivas de um passado recente de conquistas de popularidade e inserção 

nos meios de comunicação de massa de manifestações culturais de um município da 

Baixada  Fluminense.  Nilópolis  conquistou  o  mundo  por  meio  da  Beija-Flor  –  disso, 

ninguém discorda.

Figura 33 – Festa na quadra da escola de samba Beija-Flor.
Centro da foto: Neguinho da Beija-Flor, Laíla, Pinah e Joãosinho Trinta, na cadeira de rodas.

Fonte: Dados da pesquisa.

Abreu (1987, p. 81) aponta as origens do município de Nilópolis como fruto da 

extensão efetiva do tecido urbano para além das fronteiras do Distrito Federal e do início 

77  Como muitas escolas de samba, a Beija-Flor nasceu de um bloco carnavalesco, a exemplo da 
“Deixa  Falar”  apontada por  Fernandes (2001) como a primeira  escola  de samba do Rio de 
Janeiro. O bloco carnavalesco Beija-Flor foi criado em 25 de dezembro de 1948, mas somente 
em 1953 ele se tornou a G.R.E.S. Beija-Flor. Portanto, os 60 anos se referem ao surgimento do 
bloco que deu origem à escola de samba.
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do saneamento na área da baixada gerando a integração física da baixada ao espaço 

carioca, fomentando a estrutura da futura metrópole. A influência da estrada de ferro foi 

fundamental na ocupação desse muncípio, que fora elevado a distrito de Iguaçu (atual 

Nova Iguaçu) em 191678. A antiga estação aí situada (Engenheiro Neiva, da Estrada de 

Ferro Central do Brasil (EFCB)) – que já existira desde finais do século XIX) cedeu seu 

nome para Nilópolis em deferência a Nilo Peçanha, presidente do Rio de Janeiro e da 

República, em uma eficaz estratégia de vendas dos lotes oriundos do desmembramento 

da  Fazenda  São  Mateus,  de  propriedade  do  primeiro  barão  de  Mesquita.  Em  1947, 

Nilópolis emancipa-se, tornando-se um município já integrado à dinâmica metropolitana 

do Rio de Janeiro.

Contudo, foi no período classificado pelo autor como o da “explosão metropolitana” 

que Nilópolis  alcançou os mais altos índices  de crescimento  populacional:  de 1950 a 

1960, foram aí registrados índices acima de 120% ao ano, como ocorreu também nos 

municípios de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti – todos circundantes a 

Nilópolis.

Figura 34 – Estação de trem de Nilópolis em 1940.
Fonte: Prefeitura Municipal de Nilópolis79.

Nesse  contexto,  surgiu  a  escola  de  samba  Beija-Flor:  uma  cidade  recém-

emancipada,  com aproximadamente 30 mil  habitantes, ocupada fundamentalmente por 

uma  população  constituída  por  operários  que  trabalhavam  nas  indústrias  do  Rio  de 

Janeiro e suas famílias.

Paralelamente, a cidade do Rio de Janeiro experimentava a explosão das escolas 

de samba nos desfiles de carnaval. As origens do samba estão ligadas à movimentação 

78  Este é um fato importante, pois Duque de Caxias, por exemplo, somente foi considerado sede 
de distrito em 1931.

79  Disponível em: <http://www.nilopolis.rj.gov.br/>. Acesso em: 5 nov. 2008.

171

http://www.nilopolis.rj.gov.br/


musical que havia na cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, a exemplo de 

outras cidades que vivenciam forte influência da cultura negra, como a cidade de Nova 

Orleans, nos Estados Unidos, berço do jazz. A Praça Onze é apontada como o lugar de 

territorialização de movimentos de renovação cultural da cidade e de onde surgiu o samba 

(FERNANDES, 2001; SODRÉ, 2002). Esse último autor (2002, p. 151), em sua ânsia e 

eficaz perspectiva geográfica, assim escreve.

Saltam aos olhos as semelhanças com a Congo Square, de Nova Orleans. 
Por que uma praça? Bem, as esquinas e as praças constituem interseções, 
suportes relacionais, que concorrem para a singularização do território e de 
suas forças. Na praça, lugar de encontro e comunicação entre indivíduos 
diferentes,  torna-se  visível  uma  das  dimensões  do  território  que  é  a 
flexibilidade de suas marcas [...], graças à qual se dá a territorialização, isto 
é, a particularização da possibilidade de localização de um corpo. [...]

De  maneira  mais  geral,  nas  cidades  mais  infensas  às  mudanças 
modernizadoras, a praça é o lugar onde as pessoas se reunem à noite 
para passear, namorar e também demonstrar suas habilidades musicais. É 
um  ponto  de  concentração  para  acontecimentos  importantes  – 
econômicos,  políticos,  festivos  –  especialmente  nas  cidades  fundadas 
pelos  portugueses,  onde  a  praça  era  considerada  a  principal  unidade 
urbana. Entende-se, assim, como ex-escravos puderam usá-la como como 
centro  de  convergência  para  seus  fluxos  de  sociabilização.  Depois  de 
1900, a Praça Onze tornou-se ponto de convergência da população pobre 
dos  morros  da  Mangueira,  Estácio,  Favela,  favorecendo  a  expansão 
territorial de blocos e cordões carnavalescos, além de rodas de samba.

Fernandes (2001,  p.  42)  aponta  diversas  modalidades  musicais  que  eram 

genericamente denominadas de samba no século XIX em diferentes pontos do Brasil e 

que podem ser consideradas precursoras do samba carioca, fenômeno musical que se 

popularizou no Brasil e alcançou amplitude internacional: o tambor-de-mina e o tambor-

de-crioula no Maranhão, o milidô no Piauí, o bambelô no Rio Grande do Norte, o samba 

de roda e o bate-baú na Bahia, o jongo do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

o samba rural e o samba de lenço em São Paulo e o partido alto e o lundu no Rio de 

Janeiro.

Todas essas modalidades podem ser consideradas como pertecentes ao universo 

cultural  afro-brasileiro,  embora Fernandes (2001,  p.  42) prefira  se referir  a  eles como 

elementos da cultura popular brasileira:

A existência  de  tantas  manifestações  que  poderiam ser  denominadas 
samba  mostra  que  este,  enquanto  um  gênero  musical  definido, 
simplesmente não existia,  assim como torna-se impossível  postular-se 
como  pretenderam  vários  poetas,  que  o  samba  tenha  nascido 
exclusivamente na Bahia. [...]
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A palavra  samba é corruptela da palavra  “semba”,  e será ela  que irá 
designar a música urbana herdeira do lundu e da modinha impregnada 
dos ritmos fundamentais africanos, que vai  surgir  entre as décadas de 
1910 e 1920 no Rio de Janeiro (grifo do autor).

Em  prosseguimento  à  sua  análise,  Fernandes  (2001,  p.  44)  estabelece  uma 

estreita relação entre a modinha, o choro, o lundu, o maxixe e o samba e recompõe a 

história da rápida conquista do samba – gênero musical marginal – como principal ritmo 

carnavalesco  e  que  deu  origem  aos  blocos  carnavalescos,  onde  ele  percebe  “o 

aprofundamento dos elementos rítmicos e coreográficos dos negros na música carioca, 

presença que se tornará mais característica ainda depois da ascensão das escolas de 

samba”.

Em concordância com Sodré (2002), Fernandes aponta as similaridades entre o 

Rio de Janeiro, berço do samba, e Nova Orleans, berço do jazz, e comenta a influência de 

um sobre o outro. A origem dos “celebrantes” do samba tampouco lhe escapam:

Parece existir nas origens do samba moderno uma feliz teleologia de uma 
nova  geração  de  sambistas  liderada  por  jovens  pobres,  quase  todos 
pretos e moradores do bairro do Estácio, que muito rapidamente, como 
se numa operação coordenada, serão seguidos e superados por muitos 
de seus pares que abundavam nas favelas e nos subúrbios, tão ou mais 
necessitados  de  exprimir  sua  existência  na  cidade,  de  ao  menos 
simbolicamente conquistar a cidade (FERNANDES, 2001, p. 47).

Ao comparar o samba ao jazz e ao tango, genêros contemporâneos e de origens 

populares  que  alcançaram  repercussão  internacional,  ele  reflete  sobre  a  forma  da 

conquista  da  hegemonia  cultural  da  cidade  em um tipo  de  espetáculo  produzido  por 

negros e mulatos. Sodré (2002, p. 148), contudo, aprofunda sua análise da relação do 

samba com a religiosidade afro-brasileira80:

Na verdade, os grupos de festa, os cordões e os blocos carnavalescos, 
os  ranchos,  sempre estiveram vinculados  direta  ou indiretamente (por 
meio  dos  músicos,  compositores  ou  pessoas  de  influência)  ao 
candomblé. As casas gêges-nagôs dos famosos João Alabá e Cipriano 
Abedé  eram  lugares  festivos.  Cada  casa  de  culto  tinha  o  seu  bloco 
carnavalesco. No morro da Mangueira, destacavam-se os da Tia Fé e da 
Tia Tomásia. Na Cidade Nova, Tia Ciata, Tia Veridiana, Tia Amélia do 
Aragão,  Tia  Presciliana,  entre  outras.  Mais  tarde,  o  babalorixá  José 
Espinguela teria papel importante na idéia da concepção das diferentes 
escolas de samba.

Sodré  (2002,  p.  148)  continua  a  observar  essa  relação  entre  terreiros  de 

candomblé e os ritmos e danças originárias e embrionárias do samba e cita o exemplo da 

80  Embora Fernandes (2001) aponte em diversos momentos mães ou pais-de-santo  como os 
celebrantes das rodas de jongo, dos blocos e das escolas de samba.
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criação  da escola  de samba Portela  sob influência  da ialorixá  Dona  Esther  Maria  de 

Jesus, que morava em Osvaldo Cruz. O autor ainda cita exemplos de diversos terreiros 

que organizavam rodas de jongo, caxambu e samba de roda em seus quintais e chama a 

atenção para o caráter  marginal  e clandestino do samba “quando o jogo negro sofria 

perseguição ostensiva da polícia”. Os lugares de manifestação da cultura negra pareciam 

fornecer  as  bases  territoriais  para  a  consolidação  do  mais  grandioso  espetáculo  da 

metrópole do Rio de Janeiro: o carnaval.

Quanto a Nilópolis,  embora não se situasse próximo à Praça Onze, não iria se 

privar da influência dos novos ritmos, das novas danças e das festividades do carnaval da 

cidade  do  Rio  de  Janeiro,  com  a  qual  o  recém-criado  município  mantinha  relações 

embrionárias. Tampouco as origens socioeconômicas dos celebrantes da Beija-Flor eram 

diferentes das do grupo que criou e que dera sustentação ao samba e às escolas de 

samba no Rio de Janerio: eram fundamentalmente pobres e negros influenciados pela 

cultura afro-brasileira de então. Entre os fundadores da Beija-Flor, destacam-se Negão da 

Cuíca, Edinho do Ferro Velho, dentre outros. Na época da criação da Beija-Flor, a cidade 

do  Rio  de  Janeiro  já  celebrava  há  aproximadamente  duas  décadas  a  criação  das 

primeiras escolas de samba, como a Deixa Falar, a Mangueira, a Prazer da Serrinha e a 

Portela (FERNANDES, 2001).

Na  cidade  do Rio  de Janeiro,  o  carnaval  já  vivia  a  intensa popularização  dos 

desfiles e dos concursos das escolas de samba. Em 1953, a Beija-Flor é inscrita como 

escola de samba no segundo grupo e já em 1954 ela ingressa no primeiro grupo, onde 

permaneceu até o ano de 1963. A escola somente retornaria ao primeiro grupo após o 

apoio da família Abraão, contando com os aportes financeiros provenientes do jogo do 

bicho, no ano de 197481.

Forma-se-á, a partir dos anos de 1970, um quadrante inesquecível para o carnaval 

fluminense: (i) a chegada de Joãosinho Trinta, carnavalesco que fez jorrar ousadia nos 

desfiles da Beija-Flor; (ii) a aparição da mais famosa passista de escola de samba do Rio, 

Pinah  (com  sua  cabeça  raspada);(iii)  o  compositor  Neguinho  da  Beija-Flor;  (iv)  a 

patronagem de Aniz Abraão David.

Aquém e além das críticas que se possa fazer, a Beija-Flor conquistou lugar de 

destaque na história do carnaval da cidade do Rio de Janeiro. Joãosinho Trinta, no ano 

em que assumiu a Beija-Flor  (1975),  com um polêmico desfile  sobre o jogo do bicho 

81  Disponível em: <http://www.beija-flor.com.br/2009/>. Acesso em: 6 nov. 2008.
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recheado de fantasias luxuosas, não titubeou em responder à imprensa: “Pobre gosta de 

luxo. Quem gosta de miséria é intelectual”82.

Do uso indiscriminado do luxo nos desfiles ao lixo exposto no carnaval de 1989 – com o enredo 

“Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia”  –, o sucesso desse quarteto conquistaria a mídia 

internacional, evidenciando uma fase de superprodução do carnaval e das escolas de samba do 

Rio de Janeiro (Figura 32).

Figura 35 – Desfile da escola de samba Beija-Flor em 1989.
Fonte: G.R.E.S. Beija-Flor.

O carnaval  do Rio de Janeiro conheceria  uma megadivulgação através dos meios de 

comunicação de massa e se tornaria ícone da indústria do turismo nacional e internacional do 

Brasil. A venda de ingressos para o desfile teria início no ano de 1963. O desfile das escolas de 

sambar deixaria a Avenida Rio Branco, em 1984, e passaria a ser realizado na Rua Marquês de 

Sapucaí,  na  Passarela  do  Samba  do  Rio  de  Janeiro,  popularmente  conhecida  como 

Sambódromo,  fruto de um projeto do governador  e do vice-govenador  do estado do Rio  de 

Janeiro, Leonel Brizola e Darci Ribeiro, respectivamente, e do arquiteto Oscar Niemaeyer. As 

escolas de samba tornar-se-iam empresas movendo um capital milionário. A periferia invadiria e 

conquistaria  os  mais  altos  postos  de  produção  cultural  na  metrópole  do  Rio  de  Janeiro: 

profissionais do samba, das fantasias, dos adereços, das coreografias – uma verdadeira indústria 

cultural erguer-se-ia a partir do desfile das escolas de samba.

Se a igreja católica proibia a apresentação da imagem do Cristo Redentor no desfile da 

Beija-Flor no ano de 1989, as religiosidades afro-brasileiras, como a umbanda e o candomblé, 

82  Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Escolas_de_samba_do_Rio_de_Janeiro>. Acesso: 6 
nov. 2008.
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passariam a ser cantadas e festejadas nos cortejos carnavalescos em diversos enredos de todas 

as escolas de samba do Rio de Janeiro. A celebração dessa união é revivida a cada carnaval.

Aos pés de uma imagem de São Jorge colocada na quadra do G.R.E.S. Beija-Flor (que 

oculta um assentamento de Ogum em sua base), observávamos, ao lado de pai Jorge de Ogun-

já,  a  grandeza  desse  universo  cultural.  Podíamos  ali  presenciar  um  dos  mais  grandiosos 

desdobramentos da cultura religiosa africana trazida e reterritorializada no Brasil:  a magia do 

samba e do carnaval do subúrbio carioca que conquistara a cidade e o mundo (Figura 36).

Figura 36 – Imagem de São Jorge na quadra da escola de samba Beija-Flor.
Fonte: Dados da pesquisa.

7.3 - Coletivização do Espaço Natural: Matas da Jurema no Parque da Taquara

Uma das mais conflituosas ações das sociedades religiosas afro-brasileiras é o uso do 

meio natural para os rituais que são realizados em matas, cachoeiras, rios etc.  O que torna, 

muitas vezes, difícil a compreensão desses usos é o fato de que essas práticas existem no meio 

de uma metrópole com gigantescos problemas ambientais e em uma sociedade dotada com uma 

recente  e  equivocada  (muitas  vezes)  mentalidade  ambientalista  que  enxerga  máculas  nas 

relações  entre  as  religiosidades  afro-brasileiras  e  o  meio  natural.  Os “descarregos”  que são 

executados em matas, rios, lagos etc. fazem parte de rituais centenários e de práticas sociais 
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que se estendem desde o culto dos orixás em territórios africanos e seguem preceitos sagrados, 

difíceis de serem modificados, ao menos sem uma ampla discussão e a oferta de alternativas.

Conflitos  recentes  existentes  entre  grupos  religiosos  e  o  IBAMA  e  alguns  “soldados 

ambientalistas” aliados à causa da preservação do Parque Nacional da Tijuca, na cidade do Rio 

de  Janeiro,  começaram a  estabelecer  um mapeamento  e  um monitoramento  das  atividades 

religiosas nesse parque específico. Um projeto de educação ambiental dirigido aos grupos que 

praticam rituais na floresta foi posto em prática por uma equipe do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro.  Mas,  além de ações educativas,  houve também uma repressão das atividades.  Não 

queremos questionar o conflito: ele se faz necessário, até porque as sociedades afro-brasileiras 

precisam repensar  algumas de suas práticas,  para  que possam agir  com maior  equilíbrio  e 

segurança em seus usos das áreas naturais.

Por exemplo, alguns terreiros já não deixam louças ou vidros na mata ao “arriarem” seus 

ebós; ou já não colocam velas próximo aos troncos ou raízes de árvores, de forma a preservá-los 

da  ação  de  suas  chamas.  Há  muitos,  folhas  sagradas  servem  como  receptáculo  para  as 

oferendas, substituindo louças e vidros. Dessa forma, compreendemos que a estrutura do ritual 

não precisa ser transformada para se solucionar alguns usos conflituosos. Afinal, vive-se em uma 

metrópole. Porém, as principais medidas que percebemos no sentido de conciliação entre o uso 

ritual das matas, a preservação ambiental e a relação com a sociedade metropolitana têm sido a 

delimitação de lugares específicos para esse fim, seja de forma privada ou associativa.

Na verdade, para se compreender a relação entre sociedade e natureza nesse universo, é 

preciso entrar em uma outra forma de racionalidade. Não tenhamos dúvidas de que o respeito e 

equilíbrio  com  o  meio  é  alvo  das  perspectivas  cosmológicas  nesse  universo.  Tentamos 

demonstrar parte desses princípios no capítulo anterior e podemos estender nossas reflexões 

sobre o assunto. O axé constitui-se em uma constante troca de matéria e energia entre os seres 

e  a  natureza.  Por  isso,  fazem-se  continuamente  descarregos  em áreas naturais,  como uma 

forma de evidenciar e reafirmar essas trocas.

Uma das divindades mais importantes para se pensar nessa relação é o orixá Ossaim. 

Para  a  concepção  nagô,  ações  como coleta  de  ervas,  folhas,  mudas,  pequenos  espécimes 

animais,  determinados  elementos  minerais,  a  caça  e  a  atividade  do  mercado  são  partes 

constituintes de um todo sagrado – ora porque esses espaços são regidos por algum tipo de 

divindade, ora porque as próprias atividades em si são também empoderadas por algum tipo de 

conhecimento regido por determinados orixás ou espíritos contemplados nessa forma religiosa 

particular,  ou,  ainda,  porque  são  partes  constituintes  dos  saberes  religiosos  pertinentes. 
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Caçadores e coletores, tão distantes na nossa imaginação pós-moderna, são seres que habitam 

o mundo metropolitano contemporâneo, conforme tentamos compreender a partir deste o itan83:

Ossaim era o nome de um escravo que foi vendido a Orunmilá. Um dia ele foi à 
floresta e conheceu Aroni, que sabia tudo sobre as plantas. Aroni, o gnomo de 
uma perna só, ficou amigo de Ossaim e ensinou-lhe todo o segredo das ervas. 
Um dia, Orunmilá, desejoso de fazer uma grande plantação, ordenou a Ossaim 
que roçasse o mato de suas terras.  Diante de uma planta que curava dores, 
Ossaim exclamava: “esta não pode ser cortada, é a erva que cura dores”. Diante 
de uma planta que curava hemorragias, dizia: “esta estanca o sangue, não deve 
ser cortada”. Em frente de uma planta que curava a febre, dizia: “esta também 
não, porque refresca o corpo”. E assim por diante. Orunmilá, que era um babalaô 
muito procurado por doentes, interessou-se então pelo poder curativo das plantas 
e  ordenou que  Ossaim ficasse  junto  dele  nos  momentos  de consulta,  que  o 
ajudasse a curar os enfermos com o uso das ervas miraculosas. E assim Ossaim 
ajudava Orunmilá a receitar e acabou sendo conhecido como o grande médico 
que é (PRANDI, 2003, p. 152).

Essa passagem nos ajuda a entender a importância das folhas sagradas e das ervas no 

candomblé. Há um ditado iorubá que diz: Cosi Ewê, Cosi Orisá [sem folhas, sem orixás]. O sumo 

das folhas é considerado um dos elementos formadores do axé,  força sagrada que anima o 

mundo e  permite  a circulação de toda a energia  nesse universo e  que deve ser  fortalecida 

constantemente.

Cada folha pertence a um orixá específico e pode ser classificada como quente ou fria, 

macho ou fêmea. Possui finalidades terapêuticas e sagradas. O desperdício de seu uso deve ser 

evitado  e  pode  ser  punido  por  Ossaim.  A  coleta  e  a  manipulação  das  folhas  exigem 

conhecimento e destreza. A coleta do mariuô [folha do dendezeiro], por exemplo, requer grande 

astúcia e, não raramente, pode ferir os coletores menos experientes. O uso incorreto das folhas 

nos rituais pode trazer resultados opostos aos esperados.

A mitologia nagô nos ensina que Ossaim é o orixá da mata e dos segredos das folhas. A 

vivência de um religioso nagô lhe mostra que Ossaim está presente onde quer que existam 

matas e folhas: nas matas próximas ou distantes dos terreiros, na beira dos rios e riachos, nos 

canteiros das metrópoles,  nos jardins  dos edifícios,  nas jardineiras  dos apartamentos,  enfim, 

onde haja folhas sagradas e o olhar de um religioso afro-brasileiro, haverá sempre a presença 

sagrada de Ossaim. Não se faz nenhum ritual religioso afro-brasileiro sem o uso de algum tipo de 

folha.  O  espaço  do  mato  é  uma presença  constante  nos  terreiros  de  candomblé,  mas  não 

somente isso, senão que a proximidade a matas ou a terrenos onde se possam plantar espécies 

arbustivas ou arbóreas é sempre importante na localização dos terreiros.

83  Itan são passagens mitológicas que contam a vida dos Orixás.
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Mas a escassez de áreas verdes em abundância na metrópole faz com seu uso seja 

disputado entre  diferentes segmentos  da sociedade,  de modo que a presença de uns  pode 

incomodar os outros. Desse encontro surge o conflito de uso de uma área verde, de um rio ou de 

uma cachoeira.

Além de Ossaim, outros orixás estão fortemente ligados às matas, especialmente Oxossi, 

o orixá caçador. Recolhemos em Augras (1983, p. 110) a seguinte passagem:

Oxossi é o rei da mata, deus da caça, protetor de todos aqueles que tiram o seu 
sustento da floresta. [...]

Oxossi vive na floresta, gosta de ar e liberdade, e não suporta ficar trancado. Sua 
casa,  que  freqüentemente  é  compartilhada  com  Ogum,  é  situada  fora  da 
edificação principal  do terreiro.  O deus da caça mantém estreita  ligação com 
Ossaim, deus das plantas sagradas e medicinais. [...]

Contrariando  os  zelos  de  sua  mãe  Iemanjá,  Oxossi  deixou-se  envolver  por 
Ossaim, passando doravante a viver com ele na floresta, e aprendendo com ele 
todos os segredos da mata. Em compensação, é Oxossi quem defende o acesso 
às plantas, dificultando a penetração no mato daqueles que não têm o devido 
preparo. [...]

Oxossi  é,  portanto,  um deus  do  “elemento”  preto;  seu  axé  inclui  o  suco  das 
plantas, e sua cor é o azul-claro.

No universo religioso afro-brasileiro, as matas são cultuadas como sendo de Oxossi e, por 

isso,  ele foi  sincretizado na umbanda com os caboclos e os índios,  os donos dessa terra e 

dessas matas, aqueles que eram os conhecedores de seus segredos quando os negros aqui 

chegaram. Recolhemos de Sodré (2002, p. 152) o seguinte trecho:

Através da figura do índio, os negros assumiram uma identidade espiritual pela 
qual se captava e se transmitia força. Não se tratava da identificação com um 
outro idealizado (a exemplo do que fez o Romantismo com a imagem do índio), 
mas da evocação das velhas alianças simbólicas (na Louisiana, por exemplo, 
negros lutaram ao lado dos Natchez contra a cavalaria branca) e da renovação 
festiva da reverência que os cultos negros tiveram para com o dono originário da 
terra (Onilé, em nagô).

Certamente, por isso, a manifestação (incorporação) dos caboclos é admitida mesmo em 

“tradicionais”  terreiros  de  candomblé,  cujas  ortodoxias  reprimem  qualquer  manifestação  de 

espíritos – neles,  somente é permitida a incorporação de orixás,  que não são espíritos,  mas 

essências sagradas da natureza antropomorfizadas. Dentre os caboclos, podemos destacar que, 

além dos indígenas, como “Sete Flechas”, “Pena Branca”, “Mata Virgem” ou Jurema, há também 

outras qualidades como o boiadeiro, os turcos, os marinheiros ou marujos etc.
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Caracterizam-se, em geral, pela comunicação verbal e proximidade de contato 
com o público que freqüenta os terreiros. Eles brincam, entoam cantigas e tiram 
as pessoas para dançar ao som de seu alegre samba. Além da animação, outra 
característica  marcante  é  seu  poder  de  cura  e  a  disposição  para  ajudar  os 
necessitados,  mais  a  sabedoria.  Acredita-se  que  os  caboclos  conhecem 
profundamente  os  segredos  das  matas,  podendo assim receitar  com eficácia 
folhas para remédios e banhos medicinais. [...]

Os caboclos são espíritos dos antigos índios que povoavam o território brasileiro, 
os  antigos  caboclos,  eleitos  pelos  escravos  bantos  como  os  verdadeiros 
ancestrais  das  terras  nativas.  São  espíritos,  não  deuses.  São  eguns,  na 
linguagem do candomblé nagô. Ao caboclo índio também se designa “caboclo de 
pena”,  referência  aos  penachos  e  cocares  que  usa  quando  em  transe  para 
marcar sua origem indígena (PRANDI et al., 2004, p.121, grifos do autor).

Temos, pois, o estabelecimento de rituais no universo das religiosidades afro-brasileiras 

que contemplam a figura do indígena que é considerado o dono ancestral desta terra. Mas não 

somente  isso,  senão  que  Concone  (2004)  relaciona  o  culto  dos  caboclos  à  estrutura  social 

brasileira e faz uma série de cruzamentos: a figura do baiano, por exemplo, tem sido ligada aos 

imigrantes nordestinos na região Sudeste; os caboclos da linha do Oriente – que têm em Buda 

seu “santo”  principal,  aludem à imigração japonesa  em São Paulo;  os caboclos  aludem aos 

sertanejos mestiços de brancos e índios etc.

Se  os  caboclos  flecheiros  (ou  caboclos  de  pena)  que  aludem  aos  indígenas  são 

sincretizados com Oxossi, curiosamente, a figura de Oxossi é também sincretizada, na umbanda 

do Rio de Janeiro, à imagem de São Sebastião, padroeiro da cidade; por isso, em 20 de janeiro, 

são realizadas diversas festas dedicadas aos caboclos indígenas pelas matas da cidade. Esta se 

tornou a data comemorativa dos espíritos dos donos originais desta terra, justo no dia em que se 

celebra o padroeiro da cidade.  Essas celebrações ocorrem, preferencialmente,  nas matas do 

entorno.

Brandão e Rios (2004, p. 165) chamam a atenção para o fato de que se os caboclos são 

hábeis curandeiros e benzedeiros, eles também podem ser usados contra alguém, por isso eles 

são muito temidos. Segundo os autores, os caboclos comem frutas e carne bovina ou de peixe, 

que  pode  ser  crua,  cozida  no  vinho,  ou  assada  na  brasa.  Também é  comum oferecer-lhes 

pequenos animais, como passarinho, preás, coelhos e outros “bichos de caça”. Podem comer 

ainda mandioca ou batata-doce. No Rio de Janeiro, observamos que um dos alimentos votivos 

mais  comuns  oferecidos  aos  caboclos  é  a  abóbora.  Também  podem  beber  mel,  vinhos, 

refrigerantes ou sucos de fruta.

O conflituoso uso das matas para fins rituais gerou a formação de algumas associações 

ou ainda de algumas iniciativas privadas que demarcam áreas especializadas.  Um dos mais 

interessantes achados desta pesquisa  ocorreu em Coroa Grande (município  de Itaguaí,  RJ), 
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quando lá estivemos para acompanhar a realização de um ebó. Dirigimo-nos, lá, a um grande 

terreno, uma propriedade particular, que possui uma mata, onde foram abertas várias clareiras 

estruturadas para alugar para toques de umbanda ou candomblé, um rio e uma cachoeira com 

águas límpidas e que também eram “alugados84” para rituais (Figuras 37 e 38).

               

Figura 37 – Cachoeira e mata “de aluguel” 
(Coroa Grande, Itaguaí, RJ).
Fonte: Dados da pesquisa.

Das vantagens do uso desse espaço, destaca-se a comodidade, a certeza de que não 

serão incomodados pela presença de estranhos, de curiosos ou de evangélicos, a limpeza, as 

estruturas já montadas e a existência de matas, rio e cachoeiras em um só lugar. Embora não 

tenhamos acompanhados rituais festivos nesse espaço, colhemos informações de que em datas 

festivas  é  necessário  reservar  com  antecedência,  pois  há  uma  grande  demanda.  Não 

percebemos, nesse lugar, nenhum programa de educação ambiental específico, mas, ao final de 

nossa estada, deparamo-nos com uma interessantíssima situação: na saída dessa propriedade, 

havia uma ponte da Rodovia Rio-Santos, sob a qual se encontrava um antigo morador do lugar, 

“seu” Luis, que vendia diversos tipos de mercadoria, que ele mesmo recolhia, diariamente, da 

mata e do rio. Dentre as mercadorias, encontravam-se desde bonecos a imagens de exus, de 

pombagiras  ou de caboclos;  de  roupas rituais  a animais  vivos;  além de louças,  garrafas  de 

84  Havia duas formas de pagamento. Para o simples uso da mata ou das cachoeiras para ebós, 
cobrava-se entrada fixa de cada participante. Para o uso das clareiras, que possuíam tendas e 
demarcações, cobrava-se um aluguel, além da cobrança das entradas individuais.

Figura 38 – Terreiros e mata “de 
aluguel” (Coroa Grande, Itaguaí, RJ).
Fonte: Dados da pesquisa.
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bebidas, quartinhas, ferramentas de assentamentos de orixás, fios-de-conta e muitas frutas, com 

as quais “seu” Luis fazia doces de calda (Figura 39).

(a) b) (c)
Figura 39 – Mosaico de imagens em Coroa Grande: (a) “seu” Luis em seu “balcão” de vendas; (b) 

frutas colhidas na mata; (c) doce de bananas sendo cozido.
Fonte: Dados da pesquisa.

Retornando ao 20 de janeiro (dia de São Sebastião),  pudemos conhecer uma dessas 

festas  que  ocorrem  em  um  outro  tipo  de  espaço:  no  meio  de  uma  mata  “coletivizada”, 

administrada pela Federação de Umbanda e Nações Africanas, que congrega diversos terreiros 

de umbanda e candomblé – o Parque Ecológico Vale dos Orixás (Parque Municipal da Taquara, 

município de Duque de Caxias, RJ).

Segundo o Sr. Luis Nunes, o Parque Ecológico Vale dos Orixás (PEVO) foi criado devido 

a alguns conflitos que surgiram pelo uso das matas que hoje pertencem ao Parque Municipal da 

Taquara,  dentro  do qual  se  situa  o  Parque  Ecológico  Vale  dos  Orixás,  em um terreno  que 

pertence  à  Companhia  de  Águas  e  Esgotos  do  Rio  de  Janeiro  (CEDAE).  Na  época  da 

demarcação do Parque Municipal, houve uma forte repressão e proibição do uso dessas matas 

pelos umbandistas: o espaço deveria ser dedicado somente a atividades de lazer e preservação. 

A solução encontrada se consolidou a partir da negociação que a Federação elaborou com a 

CEDAE: a concessão (por meio de comodato) do uso dessa área privada no entorno do Parque 

Municipal para uso e gestão da Federação que conta com mais de 500 terreiros confederados. 

Esses terreiros pagam uma anuidade de R$200,00 e têm direito de usar o espaço quantas vezes 

desejar. A Federação pode ainda exercer outras funções, como representação legal e planos de 

saúde consorciados. Para a gestão desse espaço, ela possui um eficiente serviço de educação 
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ambiental e uma equipe de fiscalização e limpeza da área. Nos dias de grande movimentação, a 

Federação coloca uma equipe médica com ambulância no lugar.

Há, ainda, a aplicação de multas para infrações preestabelecidas, como desmatamento e 

abertura de novas clareiras, caça de animais, coleta de espécimes vegetais, colocação de velas 

sobre troncos e raízes de árvores, descarrego de ebós no riacho etc. A própria equipe contratada 

pela  Federação  se ocupa  de dar  destino  final  às  oferendas,  aos  despachos  e  aos  ebós  ali 

deixados (Figura 40).

Figura 40 – Placa da Federação na entrada do Parque Ecológico Vale dos Orixás.
Fonte: Dados da pesquisa.

Se nas religiosidades afro-brasileiras buscaram-se os caboclos flecheiros para captar e 

transmitir  força,  o  PEVO  transborda  força  por  todas  as  suas  matas  e  cachoeiras  nas 

comemorações do dia de São Sebastião. Encontramos aproximadamente 30 tribos indígenas, 

todas lideradas  por  diferentes  caboclos  flecheiros  que reuniam seu povo  e  realizavam suas 

festas  nas  clareiras  das  matas,  curavam  seus  clientes  nas  cachoeiras,  enfeitavam-se  com 

cocares e roupas festivas, enfim, um cenário surrealista para os olhos de um desavisado.

Se  em  cada  clareira  havia  uma  festa,  os  “chefes”  flecheiros  também  se  visitavam, 

entravam no território dos outros pedindo licença,  dançavam e bebiam em confraternizações 

amistosas.  Pelas  trilhas  das  matas,  os  chefes  indígenas  passeavam,  falavam,  fumavam  e 

mergulhavam no rio (Figura 41).
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Figura 41 – Mosaico de imagens: entrada do caboclo “Pena Verde” na clareira da Jurema.
Fonte: Dados da pesquisa.

Para as matas dos caboclos flecheiros, fomos guiados pela Jurema da mãe-de-santo de 

umbanda, dona Maria da Penha. A história dessa senhora nos remete à de muitos da população 

brasileira  nas  décadas recentes.  Ela  nasceu  em Caratinga  (Minas  Gerais).  Aos  14 anos  se 

mudou para São Paulo. Alguns anos mais tarde, casou-se e mudou-se para o Rio de Janeiro, 

onde abriu seu terreiro de umbanda. Os traços físicos de mãe Maria da Penha não escondiam 

suas raízes: vinda de uma região que até recentemente possuía forte influência indígena, ela 
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guardava  traços  dos  antepassados  em  sua  mestiçagem  entre  índios,  brancos  e  negros.  A 

religiosidade, ela herdara de sua mãe. Eis o seu relato:

Eu tinha 10 anos e a minha mãe já era zeladora de santo. Mas ela me disse: 
“Você não entra, porque aqui há muito sofrimento e ingratidão.  Eu quero que 
você seja irmã de caridade”. Quando ela acabou de falar essas palavras, a Maria 
do Rosário85 virou em mim e disse: “Filha, deixa a filha seguir o destino dela”. E 
por aí eu fui dando minhas obrigações de anjo da guarda, fui fazendo batizado de 
cachoeira e vim cumprindo as missões, dando minhas obrigações durante sete 
anos né, quando chegou a hora dela me fazer todo o santo. Daí por diante eu 
comecei a rezar algumas pessoas. [...] Quando eu tinha 14 anos, eu já estava 
preparada pra tocar uma casa. Fugi pra São Paulo, fui morar em São Paulo; tudo 
meu estava  dando certo.  Quando foi  em 1967,  eu me casei,  vim pro Rio  de 
Janeiro; muita gente freqüentava minha casa. Resolvi registrar o centro. Abrimos 
uma casa de santo. [...] Eu fui uma pessoa olhada, fui uma pessoa que cresci na 
vida, nunca me faltou nada, sempre pude ajudar aos demais e comecei a vida 
dando continuações no período de hoje em que os orixás têm me levantado. Eu 
tenho quatro, cinco, dez filhos feitos por mim: um no Ilê de Ogum lá em Ipatinga 
né, tem a casa da Nana Buruquê aqui em cima, que é da minha filha de Xangô, 
tem a da Osun, aqui, tem a da Osun menina lá em Caratinga e outras por aí.

Os encontros da umbanda de mãe Maria da Penha com o candomblé foram inevitáveis. 

Diversos filhos passaram a elaborar rituais específicos e alguns chegaram a ser iniciados no 

candomblé. Assim, Maria da Penha possuía o assentamento de Omolu, seu orixá de cabeça, e 

cultuava alguns orixás de candomblé, além de seus caboclos e exus de umbanda.

Tentamos investigar as razões de cultuar a Jurema nas matas do PEVO e Aroldo (filho 

carnal de Maria da Penha) assim nos respondeu:

Desde quando nos fizemos o espaço lá  na mata  de caboclo,  aquele  espaço 
reservado, eu perguntei o velho da casa que é o Pai Caetano da Bahia86, aquele 
que rege a casa, é o velho que vira e faz a cabeça de todo mundo. [...] Então, 
desde que perguntei a ele, Pai Caetano: “A gente pode de repente fazer a festa 
fora do barracão, no mato?” Porque era um costume que minha avó tinha, eram 
costumes que as pessoas que vieram de raízes tiveram esses costumes, e por 
que não a gente de repente tocar pra caboclo nas matas? Mas isso nem sempre 
aconteceu, a gente não tinha esse espaço; desde que eu era pequeno minha 
mãe tocava dentro da mata de Jacarepaguá alguma coisa de tipo assim que eu 
não me lembro muito bem. Nós perdemos o espaço...  Aí.  quando recebemos 
esse espaço, eu falei: “Poxa, mãe, vamos tocar pra caboclo dentro do mato, acho 
que a gente recolhe mais força, é um espaço sagrado que nós podemos, não 
somente tocar pra caboclo, mas pra recolher força de xangô, recolher força de 
oxum...” A gente ali tem vários tipos de fundamentos e assentamentos que as 
pessoas vão lá fazer; você pode passar pela lagoa, passear dentro do mato; você 
tem  força  quanto  a  isso.  As  folhas  são  forças  pra  cada  um  de  nós.  Nós 
acreditamos na força das folhas, nós, espíritas, acreditamos nisso.

85  Preta-velha.
86  Pai Caetano da Bahia é um preto-velho recebido por mãe Maria da Penha.
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Assim, estabeleceu-se o costume de fazer a festa da Jurema nessa mata, para ela dançar 

e festejar com os amigos. Mas, afinal: Quem é a Jurema?

Prandi et al.  (2004, p. 127) esclarecem que se estabelecem correspondências entre a 

paternalidade dos caboclos e a paternalidade dos filhos-de-santo, de forma que os filhos-de-

santo de Oxum, por exemplo, possuem caboclos de Oxum, ou seja, que vêm na vibração desse 

orixá específico. No caso da Jurema, ela é uma cabocla que vem na vibração de Oxossi, o orixá 

das matas; ela é uma cabocla flecheira, uma cabocla de pena. Por essa razão, ela é cultuada em 

20 de janeiro, no dia de São Sebastião. Há uma sistematização mitológica dessas relações que 

não são fáceis de compreender.

Brandão e Rios (2004, p. 160), em artigo sobre o catimbó-jurema do Recife (PE) – ponto 

de origem do culto a Jurema –, irão esclarecer que:

A jurema é uma árvore que floresce no agreste e na caatinga nordestina. Da 
casca de seu tronco e de suas raízes faz-se uma bebida mágico-sagrada que 
alimenta e dá força aos “encantados do outro mundo”. Acredita-se também que é 
essa bebida que permite aos homens entrar em contato com o mundo espiritual e 
os seres que lá residem. Tal árvore é símbolo e núcleo de várias práticas mágico-
religiosas de origem ameríndia.

Na  contextualização  da  urbanização  litorânea  do  Nordeste,  o  culto  da  jurema  se 

sincretizou  a  outras  manifestações  religiosas,  sendo  compreendida  como  a  árvore  que  deu 

morada e escondeu a “Sagrada Família” de Herodes, durante a fuga para o Egito. Da mesma 

forma, ocorreu o sincretismo com as matrizes africanas no culto da jurema, como, por exemplo, o 

sacrifício  de animais  e  a aproximação  do culto  dos orixás.  As árvores da jurema são ainda 

consideradas os próprios reinos ou as próprias cidades espirituais onde residem os encantados: 

os mestres e os caboclos.

Na versão dos  autores,  os  caboclos  são identificados  “como as  entidades de origem 

indígena  que  trabalham  principalmente  com  a  cura  através  do  conhecimento  das  ervas”  e 

apresentam um dos pontos (cantigas) da jurema:

Fui para a mata, fui caçar
Atirei no que não vi, 
acertei passo sagrado,
era um pitiguari.
Mas Tupã me perdoou
Hoje eu não caço mais,
Me chamo Flecha Dourada,
Protetor dos animais (BRANDÃO e RIOS, 2004, p. 165).

Sobre os mestres que habitam a jurema, os autores destacam que:

Ao que parece, o termo mestre é de origem portuguesa, onde tinha o sentido 
tradicional de médico ou, segundo Cascudo (1931), de feiticeiro. De forma geral, 
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os mestres são descritos como espíritos curadores de descendência escrava ou 
mestiça (BRANDÃO e RIOS, 2004, p. 165).

Em um outro estudo sobre o culto da jurema no interior do Nordeste, Assunção (2004) irá 

nos  falar  de  uma nova prática  da jurema ao se misturar  com elementos  do  candomblé,  do 

espiritismo  kardecista,  do  catolicismo  popular  e,  principalmente,  da  umbanda.  Esses  novos 

elementos  que  reordenam  o  campo  religioso  e  ritualístico  estão  inseridos  no  contexto  de 

transformação da sociedade  onde a  umbanda,  nessa regionalização  religiosa  específica  que 

ocorre no sertão nordestino, se coloca como modalidade de culto legítima e hegemônica. Por 

outro lado, nas palavras do autor:

A existência de elementos simbólicos indígenas como característicos do culto da 
jurema aponta para a possibilidade de construção de uma identidade sertaneja e 
nordestina, marcando não apenas o culto da jurema, mas, principalmente, dando 
uma forma específica à umbanda praticada no Nordeste (ASSUNÇÃO, 2004, p. 
183).

Da  mesma forma  com  que  a  umbanda  “invade”  e  transforma  o  culto  da  jurema  do 

Nordeste,  a jurema também se territorializa  nos terreiros de umbanda do Sudeste brasileiro, 

trazendo as heranças de uma “raiz” sertaneja do Nordeste. Essa imagem já é, por si só, um 

símbolo sincrético que mistura elementos indígenas, negros, portugueses e mestiços. A cabocla 

Jurema (lugar, reino ou cidades espirituais) traz em si tais heranças e conhecimentos de toda 

uma classe de caboclos e mestres do Nordeste e se incorpora nos religiosos da umbanda. Por 

isso, a Jurema, como a que observamos com mãe Maria da Penha, porta um poder que lhe é 

único: de transmitir, para quem dela se aproxima, uma forma de conhecimento que não é uno, é 

múltiplo; que não é individualizado e nem egoístico, é popular e coletivo; que não é ponto final de 

nada, é processo e transformação (Figura 42).
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Figura 42 – Dança da Jurema: mãe Maria da Penha.
Fonte: Dados da pesquisa.

Mãe Maria da Penha faleceu duas semanas após nos conceder a entrevista que 

transcrevemos parcialmente nas páginas anteriores e após nos ter possibilitado entrar em 

um universo de magia, de conhecimento, de convivência pacífica e de luta pelo direito de 

reviver os espíritos de seus caboclos. Uma luta pelo direito da afirmação da brasileiridade 

como forma de vida rica e original. Uma luta pelo direito de continuar a cultuar as matas, 

os rios e as cachoeiras de nossa metrópole sagrada.

188



PARTE III

MUNDIFICAR O CORPO PARA 

CORPORIFICAR NA METRÓPOLE
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8. CORPOREIDADES E GEOGRAFICIDADES RELIGIOSAS AFRO-BRASILEIRAS

Após já termos passado por alguns eventos e acontecimentos nos quais  estão 

registrados  a  presença  de  vivências  religiosas  afro-brasileiras,  conduziremos  nossas 

atenções para algumas reflexões sobre esses fenômenos relatados e os remeteremos a 

um dos processos de mundificação do ser no contexto estudado: os rituais de iniciação 

num terreiro de candomblé de nação. 

Uma  das  idéias  originais  é  a  de  que  os  registros  que  observamos  atestam 

movimentos de corporeidades e de geograficidades que são pertinentes aos movimentos 

estudados: o continuun das religiosidades afro-brasileiras. A partir das abordagens pelas 

quais passamos nos capítulos da parte III  - Geografando com a Metrópole, imaginamos 

tangenciar o universo das vivências dessa sociedade, ainda que essa amostragem não dê 

conta de abordar toda a amplitude conteúda nesse universo referido. De todo modo, a 

movimentação  de  contração  e  expansão,  o  vasto  e  o  concreto,  a  territorialização 

condensadora e a transterritrorialização pela metrópole e a admissão dos terreiros como 

marcas  e  matrizes  da  paisagem  e  do  sentido  das  geograficidades  afro-brasileiras, 

permanecerão permeando todas as colocações que elaboramos.

Mas,  devemos  nos  concentrar  numa  movimentação  específica:  aquela  que  se 

estabelece entre a “corporeidade” a “geograficidade”. Se a corporeidade for tomada como 
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um dado concentrado, a geograficidade se tornaria um dado expandido; por outro lado, se 

a geograficidade é matriz dos sentidos, então, a corporeidade poderia ser percebida como 

reflexo  fractal  dessa  geograficidade.  Há,  conforme  podemos  perceber,  uma  dinâmica 

dialógica  entre  essas  duas  categorias  de  reflexão,  ou  como  prefeririam  os 

fenomenologistas, entre esses dois acontecimentos.

Fatalmente, essa é uma dinâmica que possivelmente só será compreendida no 

final do percurso desta tese, muito embora, devemos admitir que ela não se esgotará, que 

ela permanecerá como objeto de estudo em aberto. Mas, é preciso salientar como esses 

fenômenos  apresentados  nos  capítulos  anteriores  exemplificam  essa  relação  entre 

corporeidade e geograficidade.

Numa  honrosa  dissertação  sobre  essa  relação,  Lima  (2006)  analisa  a 

corporeidade dos corpos como sinônimo do espaço e propõe a superação da contradição 

entre  o  espaço  absoluto  (físico  ou  concreto)  e  o  espaço  relativo  (espaço  vivido) 

existentes,  especialmente,  nas  produções  de  Kant  e  de  Husserl.  O  autor  sugere  a 

superação dessa contradição a partir  de uma abordagem que integre as perspectivas 

cartesianas  às  humanistas  ou  culturais  e  afirma  uma  proposta  de  corporeidade  dos 

corpos como sendo “o campo de nossas experiências conjuntas, isto é, a união de cada 

experiência  individual  com a  experiência  alheia  ou  a  coesão  de  uma vida  subjetiva.” 

(LIMA, 2006:51)

Calcado em Merleau-Ponty, o autor irá falar de interelacionamento simultâneo e 

interdependência dos seres humanos para defender a idéia de corporeidade dos corpos e 

irá  afirmar  que “toda experiência  corporal  é  por definição e princípio  uma experiência 

espacial” pois, segundo Merleau-Ponty (1999), toda a percepção do corpo acontece no 

espaço; o corpo é no espaço. (LIMA,2007:67) A movimentação dos corpos acontece no 

espaço  e  é  nele  percebido.  Parece  ser  que  um  olhar  sobre  a  coletivização  da 

corporeidade dos corpos (que a transformaria em uma corporeidade plural) levaria a uma 

concepção de espacialidade dos corpos, ou seja, a uma geograficidade social, como aqui 

queremos  compreendê-las.  Admitiremos,  em  concordância  com  Porto-Gonçalves 

(2002a:3) a indissociável imbricação entre a geograficidade e a historicidade e entre o 

corpo e o espaço:

A  geografia  ganha  aqui  uma  qualidade  importante  na  medida  que  a 
diferença, esses diferentes modos de estar juntos - diferentes modos de 
nomear/fazer – investem o mundo de significações, emprestam sentido à 
vida, sem o qual o mundo não é mundo. (...) Nossa corporeidade biológica 
nos impele a buscar  fora de nós mesmos o alimento,  inclusive a água. 
Deste modo, o trabalho, o fazer, se impõe, embora não façamos a água, o 
ar, a terra, o fogo sem os quais, não somos, não vivemos. (...) 
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Não olvidemos que o espaço-que-aí-está enquanto espaço objetivado – 
habitat – está, também, in-corpo-rado habitando os corpos de cada um e 
de todos – habitus.

Mediante  essas  provocações,  nos  propomos  a  refletir  sobre  os  fenômenos 

anteriormente  apresentados;  propomos-nos  a  pensá-los  não  como  movimentos 

individuais de grupos ou elementos isolados em uma sociedade, mas como movimentos 

sociais,  movimentos  de um grupo  social  (que é  plural)  e  que se constroem em uma 

sociedade  mais  ampla  – uma sociedade  metropolitana.  Esse grupo social  plural,  que 

denominamos de sociedade religiosa afro-brasileira,  possui,  de certo,  uma perspectiva 

própria, uma geograficidade que existe num espaço e num tempo precisos – ela possui 

saberes in-corpo-rados. 

A admissão desses saberes como fonte de conhecimento  processa-se em um 

movimento incipiente, embora crescente. O próprio Porto-Gonçalves irá nos falar dessa 

relação como uma subjugação colonialista:

Há, ainda, muitos saberes inscritos nos fazeres e não nos dizeres ou nos 
escritos. O fazer nosso de cada dia está impregnado de conhecimentos e o 
fato de alguém não saber falar  sobre esse conhecimento não quer dizer 
que não saiba. (...)  Quem já entrou numa floresta, num rio, num cerrado, 
ou na caatinga, ou no mar, seja com um caboclo, com um índio, com um 
camponês,  ou  com  um  pescador  sabe  que  há  um  enorme  acervo  de 
conhecimentos produzidos por essas outras matrizes epistêmicas o que, 
até aqui, temos nos recusado a aceitar como tal, embora, não tenhamos 
deixado de nos apropriar desses saberes que estão subjacentes à maior 
parte  da  culinária  e  da  medicina  disponível  para  a  humanidade.  Uma 
simples  contabilidade  de  quem  se  beneficia  desse  acervo  de 
conhecimentos só no mundo da farmacologia nos daria conta da enorme 
injustiça que se fundamenta no preconceito. Sabemos o quanto o dizer que 
os outros não sabem serve de fundamento e justificativa para que alguns 
homens  e  mulheres  se  imponham  sobre  outros  homens  e  mulheres. 
Admitir  que os outros sabem é, assim, admitir que cada ser da espécie 
humana é portador dessa igualdade radical de todo ser vivo, dos homens e 
mulheres das mais diversas culturas.  Aqui a diferença requer igualdade 
política. (PORTO-GONÇALVES, 2008)

São sobre esses saberes e fazeres que tentamos nos debruçar para demonstrar 

uma forma diferenciada de pensar e intervir no mundo e que é próprio da racionalidade 

existente nas sociedades religiosas afro-brasileiras. Não que esses saberes/fazeres não 

tenham sido in-corpo-rados pela sociedade brasileira (a hegemônica, inclusive), haja vista 

o exemplo das escolas de samba que se tornaram ícones das indústrias de turismo, de 

comunicação  e  de  marketing,  mas é  preciso  dar  visibilidade  à  origem,  à  raiz  desses 

movimentos culturais.  Nesse mesmo artigo,  Porto-Gonçalves irá falar  sobre saberes e 

sabores,  e,  no  caso  das  religiosidades  afro-brasileiras,  esse  seria  outro  assunto  que 
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poderíamos ter  aprofundado,  pois  os saberes  existentes  na denominada  “culinária  de 

santo” compõem uma fonte de conhecimentos que nos parece ser bastante frutífera. Se 

não estamos aqui falando especificamente sobre os sentidos do paladar e as formas de 

conhecimentos  que  lhe  são  pertinentes  como  a  cura  de  doenças,  por  exemplo,  nos 

aproximamos dos sentidos da percepção visual como forma de apreensão epistêmica.

A partir dessas breves orientações, pretendemos seguir com algumas reflexões 

sobre  as  movimentações  sociais  que  destacamos  anteriormente,  situadas  no  espaço 

metropolitano do Rio de Janeiro no início do século XXI. Vejamos.

Apresentamos uma perspectiva de corporeidade experimentada pelas populações 

afro-descendentes, que diverge dos padrões de corporeidade da sociedade hegemônica. 

Tomamos como ponto de partida a decomposição da relação entre a religiosidade afro-

brasileira e um grande centro de prostituição – a Vila Mimosa. Esse estudo de caso serviu 

como um exemplo de como uma forma diferente de racionalidade – aquela existente nas 

perspectivas  das  religiosidades  estudadas  e  que  são  espacialmente  e  historicamente 

construídas – gera formas diferenciadas de se perceber e de se praticar a sexualidade. 

Incluindo as ressalvas apresentadas no capítulo em questão [as de que: i) não estamos 

defendendo  a  prostituição  como  prática  ascética;  e,  ii)  o  mundo  das  religiões  afro-

brasileiras não é composto exclusivamente de prostitutas, solteiros e homossexuais]  – 

essa racionalidade propicia  a inclusão de um segmento social  marginalizado em uma 

dada sociedade religiosa.   A prática generalizada de ritos aos exus e pombagiras nos 

induziu  a  reconstituição  da experiência  de vida  de alguns  dos  sujeitos  envolvidos  no 

funcionamento da Vila Mimosa.

A observação do fenômeno nos conduziu a enxergar como experiências distintas 

de corpo e de corporeidade induzem uma construção diferencial no espaço; construção 

essa que é  simbólica  e  concreta;  construção  que  faz  surgir  nesse  espaço  específico 

traços da territorialização das religiosidades afro-brasileiras.

Excluído de outras racionalidades religiosas, esse grupamento social específico – 

trabalhadores  dos  pontos  de  prostituição  –  se  vêem  amparados  e  protegidos  pela 

presença dos exus, das pombagiras e dos orixás. A territorialização dessas religiosidades 

traz a indissociável e inevitável ocorrência da  mundificação dos sujeitos envolvidos no 

universo religioso  afro-brasileiro  que é,  por  sua vez,  mundificado por  essas vivências 

plurais. Como espaços-continentes de corporeidades diversas, desprovidos dos rigores 

morais  da  sociedade  cristã,  os  lugares  de  anunciação  afro-brasileiros  tornam-se 

ancoradouro de uma população marginalizada.
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Se concordamos com Merleau-Ponty (1999) e com Lima (2007-2006), admitiremos 

que  esses  corpos  são  no  espaço  ou  mesmo  que  esse  grupamento  social  existe  no 

espaço; mas essa porção específica do espaço – a Vila Mimosa – é apenas uma parte de 

um espaço construído por uma sociedade excludente, portadora de uma moral canônica e 

de  uma  conduta,  muitas  vezes,  hipócrita.  Por  outro  lado,  não  podemos  pensar  na 

sociedade  atual  como  uma  sociedade  medieval:  há  um  desenlace  da  rigidez  moral 

excludente, muitas vezes aparente, na sociedade global e não nos faltaria exemplos de 

como o século XX conheceu toda uma transformação da política,  da moral e da ética 

corporal,  especialmente  em quesitos  que  envolvem  o  papel  da  mulher  na  sociedade 

ocidental.

Pensamos  que  podemos  contribuir  para  a  discussão  dessas  corporeidades  ou 

dessas sexualidades diversas que abordamos. No fundo, acreditamos contribuir para a 

compreensão  dos  comportamentos  da  sociedade  brasileira  através  desse  espaço 

específico.  Naturalmente,  o  estudo  elaborado  é  pouco  para  tamanha  pretensão,  mas 

perseguimos  a  parte  que  nos  cabe  com  essa  pesquisa  sobre  religiosidades  afro-

brasileiras. Talvez, o universo das religiosidades afro-brasileiras tenha mais algo a dizer 

sobre o assunto e talvez pudéssemos pensar em ações conjuntas mais efetivas para a 

compreensão dos espaços de prostituição e buscar, então, intervenções que pudessem 

dissolver determinados problemas que ocorrem nesses espaços.

Contudo,  o  presente  nos  fornece  algumas  constatações,  a  saber:  i)  há  uma 

pluralidade de comportamentos e vivências na Vila Mimosa. Tal constatação nos leva a 

compreendê-la  fora  das  visões  estereotipadas  com  que  tratamos  esta  qualidade  de 

espaço;  ii)  existem  perspectivas  humanas  com  suas  características  necessidades  de 

proteção, de esperança e de busca de força espiritual que habita cada corpo existente 

nesse lugar;  iii)  as religiosidades afro-brasileiras se propõem a fazer o papel que lhes 

cabe:  manter  viva  a  crença  da  humanidade  na  própria  humanidade  –  mostrar  que 

ninguém está sozinho, nem mesmo entre quatro paredes, quando ninguém nos vê. Nosso 

corpo  é  no  mundo;  nosso  mundo  nos  acompanha  em nosso  corpo;  iv)  todas  essas 

corporeidades,  quando  observadas  no  coletivo,  definem uma geografia  própria  que  é 

simbólica e é também concreta; há uma geograficidade específica nessa junção de um 

espaço de prostituição com a proteção dos  exus  e das  pombagiras.  Há um território 

demarcado nesses intermundos; finalmente, v) não podemos enxergar essa qualidade de 

espaço apenas como um espaço-problema. Fica explícito na convivência realizada que a 

Vila Mimosa não é o inferno terrestre.
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Santos  (2001:42)  assim  reflete  sobre  algumas  práticas  (que  pressupõem 

conhecimentos complexos) existentes no sistema dinâmico do universo nagô:

Receber  àse87 significa  incorporar  os  elementos  simbólicos  que 
representam os princípios vitais e essenciais de tudo o que existe, numa 
particular  combinação  que  individualiza  e  permite  uma  significação 
determinada. Trata-se de incorporar tudo o que constitui o àiye e o òrun, o 
mundo e o além.

Para Santos (idem, ibidem) o axé “plantado” em cada terreiro deve ser expandido 

e fortalecido. Ele é, percebemos, a porção mágica e sagrada dessa sociedade. O axé que 

se expande e se fortalece é composto, na perspectiva da autora, pelo axé de cada orixá – 

que também representam os elementos ou forças da natureza, pelo axé de cada membro 

do terreiro e pelo axé dos antepassados do terreiro.  Toda a alquimia existente nesse 

contexto irá tratar de entrelaçar essas qualidades de axés. 

Assim, a abordagem dos terreiros como elementos da paisagem, como marca e 

matriz  da  percepção  e  da  existência  humana ou como lugar  de  uma pedagogia  dos 

sentidos,  nos  coloca  no  rumo  proposto:  movimentos  de  contração  e  expansão, 

introspecção simbólica e projeção técnica  que dinamizam o espectro das religiosidades 

afro-brasileiras e as territorializam na metrópole.

As considerações sobre a fogueira  de Airá  do Egbé Omo Omi  nos permitiram 

elaborar algumas reflexões sobre a espacialidade dos terreiros de candomblé. O culto aos 

orixás do fogo durante a festa do Odun Inan requer qualidades espaciais especiais para a 

sua realização e na nova conformidade de terreiros, que se situam em lotes de partes 

amplamente  urbanizadas  da  metrópole,  as  adaptações  arquitetônicas  demonstram  a 

capacidade dessas religiosidades se contextualizarem. O fogo é vital e necessário; sem 

Xangô,  não haveria o candomblé.  Sem a energia motora da combustão o mundo não 

existiria, a fotossíntese não aconteceria, nossos corpos não existiriam. Aproximar-nos de 

Xangô representa nos aproximar de nossa própria força motriz; a nossa e também a de 

nosso universo. E se Xangô é vida, vida é transformação. Xangô pode assim representar, 

a transformação da vida corporificada e geograficizada na metrópole.

Ainda  resta-nos  falar  de  um outro  exemplo  citado  nesse  capítulo  que  fala  do 

elemento  terra,  ligado  ao  orixá  Omolu  e  indispensável  para  se  plantar  o  ariaxé  do 

barracão, mesmo no caso em que o barracão se encontra no quarto andar de um edifício. 

A terra que é continente de toda transformação e de toda a transmissão de axé. Assim 

soluções como as que encontramos no Ilê Axé Ogum-já, nos evidenciam, mais uma vez, 

87 Forma iorubana de escrever axé.

195



a perícia arquitetônica conjugada às necessidades rituais de uma religiosidade “de aldeia” 

territorializada em uma metrópole.

Todas  as  formas  de  energia  devem  reverenciar  a  terra  como  um  dos  mais 

preponderantes elementos para a existência  do mundo.  O mundo é,  por antecipação, 

formado por terra. E não é assim, através da força da gravidade concentrada pela massa 

do planeta, que se atraem as energias contidas no universo? Terra pode ser reflexão, 

mas ela é também inflexão transformadora: alguém que se curva ao poder da concretude 

do  mundo  em  que  vivemos.  Omolu  dança  curvado  e  cai  sobre  o  chão.  Nossa 

corporeidade e nossa geograficidade não devem nunca se afastar desses princípios; o 

mundo  onde  vivemos  (in-corpo-rados)  não  pode  ser  compreendido  distanciado  dos 

elementos que nos tornam fixados (e não imóveis) em nosso habitat.

Sobre a terra erigem-se os centros de devoção, de concentração e de expansão 

do axé. As formas com as quais os terreiros são construídos demandam conhecimentos 

precisos e capacidade de adaptação em uma metrópole. Os terreiros não podem romper 

o  contato  com  o  solo,  e  isso  ocorre  até  mesmo  em  situações  onde  os  terreiros  de 

candomblé  se  verticalizaram,  conforme observamos.  Contudo,  todos esses eventos  e 

todas essas demarcações sobre o território aparecem como marcas que esses corpos e 

essa  coletividade  inscreve  no  espaço;  essas  movimentações  e  essas  inscrições 

correspondem às corporeidades e às geograficidades sobre as quais nos referimos.

Aproximamos-nos  das  últimas  observações  contidas  nessa  parte  inicial  desse 

estudo,  na qual  se discute algumas transterritorializações da sociedade religiosa afro-

brasileira.  Muito  embora  a  maior  parte  das  observações  anteriores  já  demonstrasse 

situações onde a religiosidade afro-brasileira foi apresentada como algo que extrapola o 

território dos terreiros, aqui nos debruçamos sobre análises extra-ritualísticas:  algumas 

movimentações  sociais  que  tornam  possível  a  continuidade  desses  cultos  nesse 

complexo espaço metropolitano.

Os  movimentos  de  reação  à  perseguição  que  sofrem  as  religiosidades  afro-

brasileiras  por  grupos  cristãos  evangélicos  nos  levaram  a  pensar  sobre  um  conflito 

territorial mais amplo. Afinal de contas, essa batalha ocorre nos territórios da metrópole 

onde disputas  se  travam.  Por  exemplo,  determinados grupos evangélicos,  a  partir  de 

ligações com o tráfico de drogas, se territorializam nas favelas como unidades de poder, 

impondo uma determinada conjectura simbólico-religiosa e concreta, ao mesmo tempo. 

Ao fundar estabelecimentos religiosos nesses territórios e implementar alianças com o 
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tráfico, esses grupos entram em conflito com os terreiros de umbanda e de candomblé, 

proibindo-os de continuar suas atividades.

Segundo artigos publicados em jornais e periódicos nacionais, ocorre um processo 

de  expulsão  dos  terreiros  de  umbanda  e  candomblé  das  favelas  pelos  traficantes 

convertidos em religiões cristãs evangélicas que rivalizam com o universo religioso afro-

brasileiro. Ao que tudo indica, muitas dessas conexões têm ocorrido dentro de presídios 

com a intermediação de associações religiosas88.

A violência e seu poder simbólico têm também afastado os terreiros das favelas. 

Como as relações de filiação a um terreiro extrapolam seu domínio territorial circundante, 

boa parte dos freqüentadores de um terreiro não reside em seu entorno. Além do mais, a 

captação de clientes da casa pede que o posicionamento do terreiro busque localizações 

seguras e de fácil acesso.

Deste modo, a luta pelo direito de existir no solo da cidade á algo que extrapola a 

esfera religiosa e fala de uma luta que se arrasta há mais de quinhentos anos. Afinal de 

contas a perseguição ao culto dos orixás existe desde a chegada dos mulçumanos e dos 

cristãos europeus no território africano, passou pela perseguição do Estado e da Igreja 

Católica no Brasil até o século XX e agora se estende pelo século XXI com a perseguição 

dos  evangélicos  sobre  as  religiosidades  afro-brasileiras.  E  há  de se  ressaltar  que  os 

espaços da cultura afro-brasileira foram sempre espaços marginalizados pelo descaso do 

poder  público  e  privado,  embora  sua  produção  fosse,  posteriormente,  captada  pela 

economia capitalista.

Agora, não estamos mais falando de conflitos “pacíficos” como os que envolvem 

as questões ambientais, mas de conflitos armados que tratam da segurança da vida e da 

manutenção da dignidade  dos religiosos  afro-brasileiros.  A  geograficidade agora,  com 

grande  pesar,  entra  no  campo  minado  das  relações  de  intolerância  e  de  ódio.  As 

territorialidades  religiosas  tornam-se motivo  de  discórdias  e  violência,  ao  contrário  do 

prega, por exemplo, a filosofia cristã. Mas naturalmente a guerra que se trava não pela 

palavra do evangelho, senão que ela é encorajada pelos lucros que a atividade religiosa 

possa aferir.

Por outro lado, há de se destacar a baixa importância que os diferentes terreiros, 

as  deferentes  nações  e  as  diferentes  modalidades  de  cultos  existentes  no  universo 

religioso afro-brasileiro, dão à prática de se reunirem para resolver questões que atingem 

a  todos.  Talvez  esse  atual  momento  seja  propício  para  fomentar  tal  capacidade  de 

88  Ver Anexos A, B, C, D e E. No caso do Anexo B, a APAC é apenas um demonstrativo da ação dessas 
associações; aparentemente, é uma instituição sem nenhuma ligação perversa com traficantes.
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integração. Não falamos aqui de unificação ritualística, mas de uma união política e social 

que lute em prol de todos. Afinal  de contas, em maior ou menor grau, todos têm sido 

atingidos pela nova onda inquisitória e os inquisidores se mostram dispostos a crescer e a 

lutar  contra a umbanda e o candomblé  no Rio  de Janeiro com todo o tipo de armas 

disponíveis. 

Não se trata, tampouco, de propor uma luta com as mesmas armas que o inimigo 

utiliza,  mas,  ao  exemplo  da  caminhada,  de  se  pensar  em  soluções,  mobilizações  e 

atitudes que denunciem e que façam valer os princípios existentes na legislação brasileira 

que criminaliza as ofensas contra qualquer modalidade religiosa. Talvez pudesse ser esse 

o germe de novos tempos para a umbanda e o candomblé com seus diferentes terreiros e 

nações. Tempos onde a coletividade supere a fragilidade dos individualismos calcados 

em marcações de tradições que se reinventam a cada momento.

Do drama da opressão, passamos ao drama da redenção: o samba (e as escolas 

de samba), cujas raízes estão nos terreiros de macumba do Rio de Janeiro do século XX, 

torna-se  um  grande  acontecimento  cultural  da  metrópole.  A  territorialização  e  a 

industrialização  dessa  produção  cultural  deixam  marcas  definitivas  no  território  e  na 

cultura carioca e fluminense. Um evento, em uma das mais populares escolas de samba 

do Rio de Janeiro, nos revelou as imbricações que ainda hoje persistem entre o samba, 

as escolas de samba e as religiosidades afro-brasileiras através do culto a Ogum e a São 

Jorge.

Finalmente, chegamos à ultima das observações: os espaços de matas privadas e 

associativas  das  federações  umbandistas.  Também fruto  de uma série  de conflitos  e 

também devido à escassez de matas, rios e cachoeiras disponíveis na metrópole, há uma 

reorganização de espaços para finalidades rituais. No estudo dessas demarcações, nos 

deparamos com duas situações distintas. A primeira trata-se de um espaço privado onde 

observamos a apropriação de um espaço natural como recurso e renda, destinado aos 

religiosos afro-brasileiros. Nesta situação, a gerencia do espaço é feita de forma mais 

simples, não há uma preocupação em programas de segurança ambiental ou social. Há aí 

uma espécie de auto-organização que nos pareceu eficiente, com a geração de trabalho e 

renda para, ao menos um personagem que cuida da reciclagem dos restos rituais. Dentro 

desse terreno podíamos observar, contudo, grande quantidade de lixo e depredações ao 

patrimônio natural.

Na segunda demarcação de áreas  naturais  especializadas  à prática ritual,  nos 

deparamos com um espaço administrado por uma associação de terreiros em parceria 
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com um órgão público. Essa perspectiva nos pareceu ser mais conscienciosa, pois nela 

existem ações efetivas  que cuidam da segurança ambiental  e  social  no  lugar.  Essas 

formas associativas nos parecem ser um bom caminho a ser almejado pelos praticantes 

da umbanda e do candomblé, que conforme ressaltamos anteriormente, ainda tem muito 

que aprender sobre como conviver de forma integrada com aqueles que compartilham um 

universo mitológico e racional.

Todas essas vivências, todas essas corporeidades e todas essas geograficidades 

se inserem em um contexto metropolitano, o qual não pretendemos aborda-lo. De todo 

modo, passamos adiante para que possamos compreender melhor o sentido de algumas 

colocações primariamente apresentadas. Resta-nos, agora, apontar para o que se coloca, 

em nossa perspectiva experimental e vivencial, como um dos processos de mundificação 

dos sujeitos e da sociedade afro-brasileira: os rituais de iniciação. Nosso exercício aqui 

não é o de um levantamento etnográfico  per si – e não estou afirmando que isso seja 

pouca coisa.  O exercício  que proponho,  contudo, é o de pensar como o processo de 

iniciação produz ou ajuda a fecundar  e vitalizar  sentidos que transformam e que são 

transformados  a  partir  das  novas  experiências  de  corporeidade  e  de  geograficidade 

presentes  na  sociedade  afro-brasileira.  Arriscaria  a  pensar  que  esses  sentidos  ou  o 

mundo sensorial, aos moldes de Berque (2000), induzem a uma introspecção simbólica e 

a uma projeção técnica sobre o território. Isso é, no fundo, um processo de construção de 

paisagens,  de  territorialização  e  da  formação  dos  lugares;  enfim,  isso  é  um  dos 

fundamentos  da  geograficidade  do  social  e  da  geografia  de  uma  metrópole  ou  de 

qualquer outro ponto do ecúmeno.

A lógica do lugar, também nos moldes “berqueanos” - compreendida como sendo 

a  lógica  de  como  nós  aprendemos  “a”  coisa  -  pode  parecer,  para  aqueles  leitores 

distanciados  da  realidade  das  religiosidades  afro-brasileiras,  como  sendo  uma  lógica 

estranha, como um teatro do absurdo, sem lógica alguma. Mas de pronto, posso afirmar 

que  não  estou  aqui  para  julgar,  mas,  sim,  para  compreender  como  as  coisas  se 

processam. Não é uma questão de avaliar se a pedagogia é boa ou se ela é ruim; a 

questão aqui é narrar a experiência criativa dos lugares de anunciação das religiosidades 

afro-brasileiras,  a partir  de sua própria lógica.  Ao final,  e subliminarmente,  poderemos 

tentar responder: que tipo de corporeidade/geograficidade essa lógica ajuda a produzir? 

Em parte, já começamos a responder essa pergunta.

Nos processos de mundificação dos corpos, os quais julgamos ocorrer durante os 

período de iniciação, devemos estar atentos para o seu lado reverso e complementar: a 
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corporificação  do  mundo.  Como  mundificação  dos  corpos,  queremos  entender  que  o 

tempo e  o  espaço,  refletidos  na história  e na geografia  da diáspora,  serão revividos, 

plantados nos corpos dos iniciados. Assim sendo, reviver-se-á a diáspora: a humilhação, 

a  servidão,  o  esquecimento,  a  perda  dos  referenciais,  a  transformação  simbólica,  a 

aproximação aos novos referenciais, o contato com as forças da terra, do fogo, da água e 

do ar,  as  novas experiências  que estimularão  sentidos,  percepções espaciais  e  mais 

sentidos de proteção, de guarda,  de territorialização de si  mesmo e dos espaços que 

fazem agora parte de sua história e de sua geografia. A mundificação dos corpos nos 

período  de  iniciação  representa  o  envolvimento  de  um  cosmo  e  de  uma  visão 

cosmológica no sujeito participante. Talvez por isso, conforme veremos, o neófito é tantas 

vezes lambuzado: para que seu corpo e seus sentidos se tornem aderentes aos cosmo 

que se aproxima.

O sujeito mundificado experimentará, então, uma nova percepção de mundo que, 

por certo, irá transformar a sua corporeidade. O sujeito mundificado corporificará o mundo 

com um novo ethos, uma nova forma de ser, de compreender e de interagir com o mundo. 

Identificar-se-á com coisas que antes lhe passariam desapercebidas, “montará” seu corpo 

(devidamente  marcado)  com novas insígnias,  perceberá  o  mundo de forma diferente. 

Coletivamente, esse sujeito se integrará a espaços antes desconhecidos, compartilhará 

conhecimentos e participará de eventos. Ele enxergará na paisagem da metrópole coisas 

que antes  ele  nem sonhava que  existissem.  Conclamará  Omolu  para  curar  doenças; 

enxergará  Euá  durante  o  pôr-do-sol;  conversará  com  Iemanjá  na  praia;  preparará 

remédios, calmantes ou excitantes, quentes ou frios, com a ajuda de Ossaim; dançará 

nas festas como “cavalo”  de seu orixá;  enfim,  tornar-se-á um sujeito  “corporificado”  e 

“corporificante” de novas lógicas, de novos sentidos e também de novas corporeidades e 

novas geograficidades. 

Mas,  para  nos  ater  ao  universo  que  concretamente  já  abordamos,  devemos 

perceber  que  sujeito  mundificado  corporificará  o  mundo,  percebendo  o  sagrado  em 

diversos lugares, mesmo em um putero da cidade; edificará terreiros nas mais diversas 

formas e  buscará  atender  os  fundamentos  mitológicos  de sua  religiosidade  nos  mais 

diferentes meios da metrópole; de uma forma ou de outra, entrará ou será envolvido em 

conflitos e lutas territoriais;  perceberá um universo cultural como sendo “seu”; buscará 

soluções para manter seus espaços de ritos e de curas na áreas verdes da metrópole. 

Esse  é  ser  afro-brasileiro  que  anunciamos,  ainda  que  forma  geral,  incompleta  e 

inacabada.
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Da mesma forma, anunciamos a geograficidade afro-brasileira como uma contínua 

transterritorialização pela metrópole: uma geograficidade que se constrói com a metrópole 

e não contra a metrópole. Uma geograficidade que é marca e matriz dos sentidos afro-

brasileiros, inserida em uma metrópole que também é marca e matriz dos sentidos de 

todos  que  nela  habitam.  Assim,  contração  e  expansão  continuam  dinamizando  os 

encontros  entre  as  corporeidades  e  as  geograficidades  afro-brasileiras  e  o  território 

metropolitano; e, deste modo, estarão fundando e sacralizando os lugares de apreciação 

das religiosidades afro-brasileiras.

9. A SACRALIZAÇÃO DO CORPO

Nanã oferece a lama para a modelagem do homem

Dizem que quando Olorum encarregou Oxalá
de fazer o mundo e modelar o ser humano,
o orixá tentou vários caminhos.
Tentou fazer o homem de ar, como ele.
Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu.
Tentou fazer de pau, mas a criatura ficou dura.
De pedra a tentativa foi ainda pior.
Fez de fogo e o homem se consumiu.
Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada.
Foi então que Nanã Burucu veio em seu socorro.
Apontou para o fundo do lago com seu ibiri89, seu cetro e arma,
e de lá retirou uma porção de lama.
Nanã deu a porção de lama a Oxalá,
o barro do fundo da lagoa onde morava ela,
a lama sob as águas, que é de Nanã.
Oxalá criou o homem, o modelou no barro.
Com o sopro de Olorum ele caminhou.
Com a ajuda dos orixás, povoou a Terra.
Mas tem um dia que o homem morre
e seu corpo tem que retornar à terra,
voltar à natureza de Nanã Burucu.
Nanã deu a matéria no começo,
mas quer de volta, no final, tudo que é seu.
(PRANDI, 2003, p. 196)

89  Feixe de palitos de dendezeiro recurvado na extremidade superior.
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Essa passagem descreve a criação do ser humano na cosmogonia nagô, categoria aqui 

entendida como cultura mitológica das sociedades Yorubás e Èwé/Fon, provenientes de regiões 

do golfo da Guiné – hoje territórios da Nigéria e do Benin90. Essa passagem foi retirada da obra 

de Prandi  (2003) –  Mitologia  dos orixás –  e descreve um mito existente na maior  parte dos 

terreiros de candomblé: é de Nanã91 a matéria que forma o corpo do ser humano e é para Nanã 

que essa matéria retorna quando o corpo falece. Para o candomblé, em suas diversas nações e 

terreiros,  esse é um mito universal,  pois  representa a criação do homem como ciclagem de 

matéria  no  universo  mítico  nagô  e  a  integração  e  a  complementação  entre  vida  e  morte 

simbolizadas na figura de Nanã.

Há, nos cultos nagôs, uma pulsação entre vida, receptora de axé, e morte, emissora de 

axé, que estabelece um contínuo fluxo de energia não-entrópico. A mobilidade e a existência do 

mundo dos seres humanos (Ayê) se estabelecem do empréstimo e da devolução de energia do 

mundo  dos  orixás  (Orum).  Essa  pulsação  é  fundamental  para  entendermos  uma  série  de 

questões que se anunciarão a seguir.

Na  impossibilidade  de  dividirmos  o  corpo  entre  partes  profanas  e  partes  sagradas, 

adotamos a concepção de que ele é um lugar e ele é um todo. Ele representa o sujeito envolvido 

no  mundo  (HOLZER,  2001).  Na  concepção  religiosa  afro-brasileira,  o  corpo  é  um lugar  de 

energia sagrada; ele é sacramentado em diversos rituais e traz marcas esculpidas desses rituais. 

O mesmo corpo que “deita na esteira” e tem seu ori92 consagrado ao orixá pratica atos mundanos 

e profanos. Ele é ao mesmo tempo sagrado e profano; por isso, dizemos que uma pessoa está 

com “corpo sujo” ou de “corpo limpo”, ou seja, há momentos em que ele [o corpo] está tendendo 

ao estado sagrado e outros em que está tendendo ao estado profano. Do mesmo modo, os 

lugares por ele freqüentados também podem tender ao estado sagrado ou ao estado profano, 

para continuar no direcionamento que adotamos a partir da observação de Roberto da Matta 

(VAN GENNEP, 1978).

As relações que se estabelecem entre os adeptos do candomblé são constantemente 

mediadas  pela  leitura  sagrada.  Mas  não  somente  isso.  Ilustramos,  a  partir  da  matéria  da 

“FOLHAONLINE” (Anexo  A),  relações  conflituosas  entre adeptos  do candomblé  e  traficantes 

convertidos por igrejas evangélicas. Nesse episódio, um traficante convertido proibiu as pessoas 

de  circularem  pelo  Morro  do  Dendê  (Ilha  do  Governador),  paramentadas  de  colares  e/ou 
90  Os nagôs migraram como escravos principalmente para o estado da Bahia nos séculos XVIII e 

XIX, constituindo uma das principais heranças na cultura afro-brasileira.
91  Encontramos em Augras (1983, p. 136): “Terra mãe, água das lagoas e das fontes, Nanã é 

também deusa da fertilidade do solo, do grão que morre e renasce. Tal qual Deméter, com a 
qual tanto se parece, é a deusa dos mistérios. Talvez seja o orixá a respeito do qual os fiéis são 
mais reticentes”.

92  Cabeça.
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pulseiras  com  alusão  às  religiões  afro-brasileiras.  Evidenciamos,  então,  como  os 

relacionamentos humanos podem ser mediados pela existência do sagrado e como o corpo-lugar 

dos religiosos afro-brasileiros possui uma identificação determinada.

Propomos,  então, o corpo do religioso afro-brasileiro  como uma instância do sagrado. 

Nele é fixado o axé. Ele é, assim, lugar do sagrado. Para Holzer (2001, p. 120),

[...]  o  corpo representa  a  transição do “eu”  para o  “mundo”.  Está  do lado do 
sujeito e, ao mesmo tempo, envolvido no mundo; constitui o ponto de vista do ser 
no mundo e coloca o homem como existência.

Merleau-Ponty  (1999),  em  uma  crítica  às  abordagens  meramente  fisiologistas  da 

psicologia ou às abordagens totalitárias que consideram apenas os mecanismos da consciência 

per si, aponta que ser uma consciência ou ser uma experiência é comunicar interiormente com o 

mundo, com o corpo e com os outros, ser com eles em lugar de estar ao lado deles. Ele funda a 

espacialidade de situação – uma maneira de exprimir que o corpo está no mundo e representa 

diferentes modos de ser em momentos e lugares particulares. Desse modo, há diferentes tipos 

de ser no mundo – corpo, consciência e espaço são paralelos que se transformam de forma 

relacional.

Extraímos  que experiências  marcantes  podem consagrar  o  corpo com novos hábitos. 

Esses  hábitos  podem  nutrir  uma  nova  sedimentação  na  consciência  gerando  novas 

possibilidades de espontaneidades ao ser no mundo. Nas palavras de Merleau-Ponty (1990:203), 

“diz-se que o corpo compreendeu e o hábito está adquirido quando ele se deixou penetrar por 

uma  significação  nova,  quando  assimilou  a  si  um  novo  núcleo  significativo”.  Sob  diversas 

perspectivas, ousamos afirmar que os processos de iniciação no Candomblé ou na Umbanda são 

formas de instrumentar o corpo dos iniciados com novos hábitos que poderão se constituir em 

experiências marcantes que repercutirão no corpo, na consciência e na espacialidade dos fiéis; 

dentre  essas  experiências  inclui-se  o  transe,  a  dança,  a  consagração  e  a  representação 

existentes no espaço dessas religiosidades.
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O transe possibilitaria a consagração e a permissão para a dança e para a representação 

do mundo dos orixás, onde representar é situar-se por um momento em uma situação imaginária 

que implica uma mudança de meio; os gestos de consagração podem estender valores afetivos, 

desdobrar fontes emocionais ou criar um espaço expressivo (Merleau-Ponty, 1999:202). Deste 

modo, propomos que a corporeidade daqueles que “recebem” os orixás ou espíritos de caboclos, 

exus, pretos velhos, etc. deve ser transformada ou influenciada por essa experiência. O terreiro, 

onde a possessão (ou o transe) ocorre, surge como o lugar fundador de um novo hábito, de uma 

nova dimensão da corporeidade, de uma nova forma de ser no mundo, portanto, de uma nova 

espacialidade.

Gostaríamos, então, de analisar o momento do processo de sacralização do indivíduo nas 

religiões afro-brasileiras, especificamente nos cultos nagôs, quando o indivíduo é iniciado, torna-

se iaô93. Essa análise nos é importante para compreensão do processo sacramental corporal dos 

religiosos  afro-brasileiros.  Antes,  contudo,  torna-se prudente  consultar  Van Gennep (1978)  e 

Turner (1974a, 1974b, 2005) para entendermos algumas questões rituais.

Van Gennep (1978, p. 26) chama a atenção para o fato de que a vida de um indivíduo, 

“qualquer que seja o tipo de sociedade, consiste em passar sucessivamente de uma idade a 

outra e de uma ocupação a outra”. Ele propõe que esse processo se sucede em etapas, como o 

nascimento,  a  puberdade  social,  o  casamento,  a  paternidade,  a  progressão  de  classe,  a 

especialização de ocupação e a morte. As passagens de um estágio para o outro são, segundo o 

referido  autor,  consubstanciadas  em  cerimônias  específicas  que  ele  denomina  ritos  de 

passagem. Por sua vez, os ritos de passagem se dividem em ritos de separação (preliminares), 

ritos de margem (liminares) e ritos de agregação (pós-liminares).  A liminaridade representa a 

própria indefinição, quando não se está nem em um momento nem no outro, ou na expressão de 

Turner (2005, p. 137), experimenta-se o “betwixt and between”.  Ao analisar ritos de passagem 

em sociedades “semicivilizadas”94, Van Gennep (1978, p. 26) indica que todas as passagens das 

etapas da vida de um indivíduo correspondem, nesse contexto, a cerimônias ou ritos que tratam 

das relações entre o sagrado e o profano:

Toda alteração na situação de um indivíduo implica aí ações e reações entre o 
profano e o sagrado, ações e reações que devem ser regulamentadas e vigiadas, 
a fim de a sociedade geral não sofrer nenhum constrangimento ou dano.

Discernimos  nos  ritos  de  separação,  na  proposta  de  Van  Gennep  (1978),  atos  que 

induzem ao afastamento do passado do indivíduo, o qual deve ser esquecido. Há, nessa fase, 

93  Neófito.
94  Turner  (1974b,  p.  15)  prefere  se  referir  a  um gradual  uso de tecnologias  mais  ou menos 

próximas às “nossas”.
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uma semelhança com o estágio da morte: o iniciado se enfraquece corporal e mentalmente. Os 

ritos de separação são ritos negativos, ou seja, eles têm o objetivo de romper, negar e afastar 

determinadas influências. Esse período da “morte” pode ser relativamente longo. Paralelamente, 

ou logo após, ocorrem os ritos de margem, que marcam o período liminar dos iniciados, quando 

eles perdem suas características identitárias, como a indefinição do nome, do sexo, das roupas e 

se tornam, na visão de Turner (2005), estrutural e fisicamente invisíveis. Os ritos de margem 

marcam uma passagem quando se promove a indefinição do sujeito. Se a morte foi convocada 

anteriormente, os ritos que se seguem tratam da ressurreição do novo sujeito, que passará a 

viver de um modo diferente da existência anterior. Diversos ritos positivos são, então, elaborados 

no sentido de ensinar os iniciados a se comportarem dentro das suas novas existências – são os 

denominados ritos de agregação.

Na descrição dos ritos de iniciação, que aqui nos interessa analisar para prosseguirmos 

com a análise  sobre  sacralização  do  corpo dos  religiosos  das  religiões  afro-brasileiras,  Van 

Gennep  (1978,  p.  74)  chama  a  atenção  para  as  mutilações  sofridas  nesse  período:  as 

circuncisões; o corte ou perfuração do lobo da orelha, do septo; ou a prática de tatuagens ou 

escoriações; ou o corte de cabelo de certa maneira; ou, ainda, o corte do clitóris ou do períneo. 

As  mutilações  seriam um meio  de diferenciação  definitiva  que  torna o  noviço  idêntico,  para 

sempre,  aos membros adultos  do clã;  já  as  pinturas no corpo marcariam uma diferenciação 

temporária.

Figura 43 – Iaô.
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A Figura 4395 reproduz a imagem de um iaô pintado no dia da cerimônia de sua saída 

(festa pública,  culminância do rito de agregação) em um culto nagô. Nas palavras de Turner 

(2005, p. 139), “o ritual é transformador; a cerimônia, confirmatória”. Nesse momento, o iniciado 

está ainda saindo do estado liminar ao qual Van Gennep e Turner se referem. Aí, ele rompe a 

condição de invisibilidade dos ritos liminares. Há, contudo, uma indefinição quanto à aparência, 

ao gênero, ao nome e à própria identidade sagrada do neófito. As pinturas representam marcas 

tribais e o ecodidé (pena vermelha na testa) atesta as mãos de Oxalá. Sua cabeça está raspada. 

Seu corpo apresenta uma enorme fragilidade, instigada em diversos rituais, e o iaô se move com 

dificuldade,  como um bebê. São comparadops a uma galinha-d’angola – animal  sagrado nos 

cultos nagôs e que é considerado como o primeiro  iaô do Ayê. Sua nova identidade está preste 

a se revelar. Assim que lhe forem retiradas as pinturas, ele retornará ao barracão para gritar seu 

novo nome em público. A partir daí, emergirá uma nova identidade, um novo corpo, que traz 

marcas definitivas de um religioso nagô. O iaô cresce e ganha, então, vida e força. Em poucos 

minutos, ele estará dançando como “cavalo” de seu orixá, integrado ao seu novo “mundo”.

Os  ritos  de  passagem  moldaram  o  corpo  profano  e  o  transformaram  em  um  corpo 

sagrado. Pelos cortes efetuados em seu corpo, foram introduzidos elementos que imantam o axé 

– a força sagrada dos orixás. Até o final de sua vida, o corpo irá portar marcas e paramentos que 

o tornam lugar  de uma sacralidade  determinada,  reconhecida  pelos  pares e pelos  díspares. 

Como afirma Holzer (2001, p. 120), o corpo representa a transição do “eu” para o “mundo”. Entre 

o  “eu”  e  o  “mundo”  há,  nesse  caso,  uma  passagem  por  um  lugar  sagrado.  Há  nisso  um 

diferencial irrepreensível.

Para Turner (2005, p.  156),  os ritos são peças angulares com as quais  se constrói  a 

cultura. Da Matta (apud VAN GENNEP, 1978, p. 21) afirma que o rito não divide – junta; não 

separa  –  integra;  não  cria  o  indivíduo,  mas  a  totalidade.  Desse  modo,  esses  autores  nos 

direcionam a entender que as transformações por que passam os neófitos vêm integrá-los a um 

grupo, sociedade ou clã. As marcas corporais evidenciam a identificação coletiva.

O  período  liminar  dos  ritos  de  iniciação  religiosa  foi  mais  bem  estudado  por  Turner 

(1974a,  1974b,  2005),  de  quem  nos  apropriamos  para  apoiar  nossas  teorias  sobre  a 

transformação do corpo pelo  ritual.  O período liminar  é  de suma importância  na concepção 

religiosa nagô. Todo o rito de iniciação pode durar, em média, vinte e um dias – muito embora 

haja uma tendência para a diminuição desse período. Deste, aproximadamente quatorze dias 

correspondem a um período liminar, quando o iniciado pode passar grande parte desse tempo 

95  Fonte: TECA: dicionário iorubá-português. Disponível em: 
<http://www.cabocloarruda.hpg.com.br/>. Acesso em: 21 nov. 2007.
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em estado de semiconsciência. Há um tempo de recolhimento, quando o neófito fica invisível. 

Turner (2005, p. 142) assim analisa esse momento:

Diz-se que os neófitos às vezes “estão em outro lugar”. Eles têm realidade física, 
mas  não  social,  por  isso  têm que  ser  escondidos,  pois  é  um paradoxo,  um 
escândalo que se veja o que não deveria estar lá.

O autor esclarece que nesse período o sujeito, normalmente, perde seu nome original e é 

designado apenas como neófito ou iniciado96 e pode estar, ainda, em contato com elementos 

orgânicos  em  estado  de  putrefação  que  lhe  lembrem  a  degeneração  biológica  e  a  morte. 

Também pode experimentar condições higiênicas precárias que evidenciam o próprio corpo em 

estado de putrefação. Por outro lado, há sinais e ensinamentos de seu novo “lugar” no mundo. 

Os neófitos são tratados como embriões, crianças recém-nascidas ou lactantes; os símbolos de 

gestação e parturição são claros. Parece que há um duplo processo ocorrendo: o de morte e 

vida. É, justamente, essa a idéia: a pessoa morre para um passado e nasce em um novo plano.

Utilizando esses processos ritualísticos descritos por Van Gennep e Turner para conduzir 

nossa análise,  destacamos  alguns  momentos  de suma importância  no candomblé,  como os 

rituais de iniciação, quando a comunidade do terreiro recebe novos agregados (feitura de um 

iaô97).  Não forneceremos uma receita  completa de como se “faz”  um iaô,  não é essa nossa 

proposta. Destacaremos apenas alguns momentos que nos são emblemáticos para defender a 

proposta da construção do corpo-lugar sagrado dos religiosos nagôs. Deixaremos os detalhes 

ritualísticos para deleite dos estudos antropológicos. Recluir-me-ei à condição de membro do clã 

que  passou  pelo  rito  do  juramento  mediante  a  força  de  Omolu,  prometendo  não  divulgar 

publicamente os segredos da iniciação por que passei.

Dentre os muitos rituais de feitura, há o banho (tó) com as águas do poço do terreiro. 

Esse ato se insere em um contexto de gestação e de nascimento de um iniciado: o iaô. O banho 

reveste-se  nessa  cerimônia  de  um  significado  primordial:  o  estouro  da  bolsa  uterina  e  o 

nascimento do neófito. O poço em cujas águas é banhado o iaô pertence a Nanã; no fundo de 

suas águas descansa a lama, elemento essencial da criação dos homens. Assim, constata-se 

que Nanã possui um papel fundamental na feitura de um iniciado no candomblé, ao menos nos 

rituais da nação Efan cuja presença do poço é primordial. Essa constatação contrapõe um visão 

96  No candomblé nagô, ele pode ser chamado de iaô, dofono, dofonitinho, fomo, fomitinho, entre 
outros.  São sempre designações hierárquicas de um “barco”  –  constituído por  mais  de um 
neófito.

97  “Feitura de iaô” é o termo utilizado em terreiros de candomblé para designar o período de 
recolhimento para iniciação de uma pessoa na religião. Normalmente, o período de iniciação é 
de 21 dias dentro do terreiro. Nesse intervalo, diversos rituais são elaborados, seguidos de três 
meses de resguardo para que a feitura seja concluída.
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predominante  de  que  Nanã  é  apenas  uma  iabá  temida,  velha,  perigosa  e  ligada  à  morte. 

Afirmamos seu papel como aquela que cede a matéria-prima de que é composto o corpo dos 

seres humanos e é também aquela que empresta seu axé para a constituição do iaô.

Ao representar a morte e o renascimento, Nanã permite que a pessoa “morra” no mundo 

pagão e “renasça” no plano espiritual  – um novo ser surge feito com as lamas de Nanã, ao 

mesmo  passo  em  que  um  antigo  corpo  apodreceu,  também,  sob  seus  domínios.  A  lama 

representa um estágio fundador da morte e da vida: é condição primordial para a continuidade do 

ayê, à medida que nela se processa o enterro dos corpos e o surgimento dos vegetais que se 

nutrem com a putrefação dos corpos. Em uma visão sistêmica, a morte é a própria condição da 

vida. Nesse sentido, Nanã e orixá Okô (o orixá da agricultura) não se separam. É assim que o 

corpo dos homens pode ser entendido como feito com as lamas de Nanã: é sob seu domínio que 

crescem os vegetais que são coletados e onde também se alimentam os animais que alimentam 

os homens. No final da cadeia alimentar, o corpo dos homens é formado a partir dos “frutos” da 

lama e é para a lama que esse corpo deve retornar ao final de sua vida, para que a vida possa 

continuar seu ciclo.

Os ritos de aproximação com a morte se fazem, então, presentes. Há, por exemplo, um 

ato  que  se  repete  diariamente  a  cada  alimentação  do  iaô:  parte  de  sua  comida  deve  ser 

guardada  em um recipiente  –  agdesan  -  que  permanece  a  seu  lado  por  vários  dias,  até  o 

momento de seu nascimento. Todos os dias, o iaô deve depositar no pote a parte que alimentaria 

seu  antigo  eledá  (conjunção  entre  alma,  espírito  e  corpo)  que  está  amortecido.  Ao  final  do 

período, o bolor do pote encontra-se em um estado insuportável,  mas é preciso suportá-lo e 

vivenciá-lo. Para renascer, é preciso fazer com que o velho eledá abrigue mais uma alma: o 

orixá. A raspagem da cabeça é o ato final do desdobramento e, portanto, o ato inicial do rebento 

do  novo  eledá.  O  eledá  antigo,  pré-iniciático  deve  ser  momentaneamente  esquecido  ou 

amortecido e o novo corpo transita, agora, em um estado pueril. Pouco mais e o novo ser será 

apresentado ao público.
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(a) (b)
Figura 44 – (Mosaico) ibás (a) os ibás-ori, em louça branca, que representam a cabeça do neófito 

e a noma vida; (b) os agdesan, em panelas de argila, que representam o eledá pré-iniciático.

Vogel  et  all (1998:87)  percorrem  um  caminho  paralelo  ao  que  temos  traçado 

sobressaltando  esses  processos  de  transformação/transmutação.  Os  autores  analisam  a 

metamorfose no dia da festa de celebração da feitura dos iaôs em três momentos (as três saídas 

que eles fazem ao público) e dedicam especial atenção para a segunda saída, no momento em 

que os iaôs gritam o seu nomes votivos, que traz em si suas novas identidades:

Ao se abrir a porta do runko, no dia-do-nome, estamos pois, pela primeira 
vez,  diante do resultado de um rito de passagem; de um processo cujo 
objetivo  especifico  consiste  em transformar,  no  seu  mais  íntimo,  o  ser 
daqueles que lhe foram submetidos.
Como em inúmeros  outros  processos  desse  tipo,  o  neófito  permanece 
recolhido e segregado por muitos dias, eventualmente por vários meses. 
no  decorrer  desse  período  recebeu  a  sua  instrução  esotérica.  Foi 
introduzido ao conhecimento dos mistérios. Tomou contato com os sacras 
do culto por meio das coisas que lhes foram ditas, feitas e mostradas. (...)
O iaô que morrera para o mundo em algum momento do passado imediato, 
renasce agora.

Em  se  tratando  dos  ritos  positivos  de  gestação  de  um  novo  ser,  Oxum,  iabá  (orixá 

feminino) relacionada à fertilidade, à gestação e à cavidade uterina, é de suma importância nos 

rituais  de iniciação.  Durante o banho ritualístico,  entoa-se uma cantiga  dedicada a Oxum. A 

cantiga e o banho indicam o estouro da bolsa uterina, que, por sua vez, anuncia a hora do parto, 

ou seja, o nascimento espiritual. Uma extraordinária pertinência ao contexto de uma gestação é 

observada ao se denominar o quarto em que o iniciado ficará recolhido de ‘roncó’ (runkó), cujo 

significado, para alguns, é útero.

Alguns  autores  referem  a  importância  do  hálito  no  processo  de  comunicação  e  de 

iniciação no candomblé (AUGRAS, 1983; SANTOS, 2001; VOGEL et al., 1998). Mencionam a 

importância do não-dito, da percepção de argumentos que não são pronunciados, mas que se 

fazem presentes nas entrelinhas do silêncio ou de conversas quaisquer.
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Particularmente,  desde a  iniciação  deste  estudioso no culto  nagô  da Nação de Efan, 

houve a percepção de que no período de recolhimento (vinte e três dias) não havia uma grande 

gama de ensinamentos litúrgicos a ser aprendida. Certamente, havia um processo de deixar que 

os ritos, o tempo e os atos moldassem a iniciação. Havia o tempo de esperar o porvir que aos 

poucos ia se diluindo e não tinha mais importância. Havia o tempo de esquecer o que havia para 

trás. Havia o tempo de escutar as conversas que vinham do lado de fora. Havia o tempo de me 

acostumar com um quarto, a princípio não muito convidativo. Havia muito tempo para deitar na 

esteira. Havia o tempo de tornar aquele espaço e aquele tempo o meu lugar no mundo – um 

lugar de elo, aproximação, inquietação e acomodação. No final do período, nasci iaô. Em um 

novo tempo e em um novo lugar. Nem melhor nem pior que outros, mas no seio de uma família-

de-santo e em um lugar de santo. Rebento saído de um útero arquitetônico. Talvez pudéssemos 

discorrer sobre uma espécie de aprendizagem sensitiva e emotiva que estreita, em um curto 

espaço de tempo, a familiaridade entre indivíduo e terreiro.

Esses  processos,  contudo,  foram  antecedidos  de  ritos  de  separação,  por  meio  de 

limpezas  rituais,  recolhimento,  perda  do  nome,  dentre  outros.  Essas  percepções  sempre 

estiveram convivendo  lado  a  lado  com um ser  que  questionava  e  tentava  intelectualizar  os 

processos vividos.  Após  a  iniciação,  envolvi-me no  cotidiano  do terreiro  (muito  embora já  o 

freqüentasse anteriormente). Uma das primeiras observações foi a de que havia algo além, ou 

aquém,  da  fé  que  tornava  aquele  terreiro  um  lugar  especial:  os  elos  humanos  que  se 

desenrolavam em um contexto aparentemente pacífico.

Para  aquelas  pessoas que viviam com dificuldades de diferentes  naturezas,  estar  ali, 

vestidas com as roupas de ração (roupas utilizadas no dia-a-dia do terreiro), passando noites 

sem dormir,  dia após dia separadas do mundo em um espaço coletivo, o terreiro funcionava 

como um modo de superar o cotidiano fora dali. Muitas vezes ouvi: quando se trabalha aqui na 

roça98, os orixás recompensam e nos dão energias para enfrentar o mundo lá fora.

Há pouco tempo para descansar quando se está em um terreiro de candomblé – a não 

ser para quem está de ‘obrigação’99. Pelo exposto, emerge a seguinte questão-problema: o que 

há de tão forte que mantém esse grupo de pessoas unidas, passando dias em uma rotina mais 

pesada do que aquela de suas vidas particulares? Desconfiava se o orixá, por si só, não poderia 

responder a essa pergunta. Sempre achei que a utopia da ‘comunidade de santo’ era a resposta 

mais forte. Mas eis que a ‘comunidade’ vivia em constante transformação: uns chegam, outros 

98  ‘Roça’ é uma expressão corriqueira para designar terreiros de candomblé.
99  As  obrigações  são  épocas  específicas,  quando os  vodunces  se  recolhem para  o  orixá.  A 

primeira obrigação do vodunce é a feitura. Após, normalmente, faz-se a obrigação de um, três, 
sete, quatorze anos e assim sucessivamente.
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vão, uns brigam, outros se aproximam. Logo, a conclusão foi a de que a utopia da comunidade 

de santo seria mais bem entendida se associada ao ‘lugar de santo’ – no qual uma comunidade, 

de transições individuais voláteis, tomava para si. É no lugar entendido como uma conjunção 

entre corpo, sociedade e espaço que reside a força comunitária.

‘Lugar’, aqui, deve ser entendido como nas palavras de Massey (2008, p. 191): “lugares 

não  como  pontos  ou  áreas  em  mapas,  mas  como  integrações  de  espaço  e  tempo,  como 

eventualidades  espaço-temporais”.  Os  eventos  (enquanto  acontecimento  e  eventualidade) 

assumem uma importância fundamental e qualificam essências não cristalizadas ao lugar; eles 

seriam essas integrações que propiciam uma vivência singular  em um determinado tempo e 

espaço; uma experiência coletiva na qual o mundo transborda sobre o sujeito. O espaço vivido é 

uma contínua afloração dessas integrações espaço-temporais.  Por isso,  o verbo,  a ação e a 

mobilidade são partes constituintes da concepção de espaço de Massey, que discorre sobre o 

caráter elusivo do lugar.

Afinamos  essa  concepção  de  espaço  e  lugar  com as  colocações  anteriores  sobre  a 

percepção do sagrado enquanto movimento e não como fixidez. Enfatizamos o rito, que expressa 

movimento,  evento,  ação  e  mudança,  como  o  verbo  do  sagrado.  Ritualizar é  consagrar, 

sacramentar, tornar sagrado. Os eventos rituais que ocorrem no tempo e no espaço são o que os 

tornam sagrados. Contudo, essa sacralização não é infinita. Tempo e espaço também hão de se 

integrar  em  eventos  e  combinações  futuras  onde  esse  ponto,  supostamente  fixo100, 

experimentará outras vivências,  outras experiências.  O espaço e o sagrado não podem aqui 

serem entendidos longe da perspectiva da mobilidade. O espaço sagrado nada mais é do que 

uma experiência momentânea, um evento ou uma integração espaço-temporal, que, como tal, se 

transforma. Não há fixo no espaço sagrado; somente o movimento é capaz de qualificar o espaço 

como ponto sagrado. A espacialidade ou a geograficidade sagrada é algo que ocorre no tempo 

(vetor de mudança) e no espaço (vetor das relações sociais).

É talvez nesse sentido que Porto-Gonçalves (2002,  2003) se refira à Geografia como 

verbo  (geografando),  a  geograficidade  como  dimensão  espacial  constitutiva  do  social  e 

estabeleça  o  evento  (as  lutas  sociais,  no  caso)  como  fundamentantes  das  classes  e  das 

territorialidades. A compreensão do espaço sagrado e da sociedade religiosa deve, sob essas 

perspectivas, se debruçar mais sobre os eventos do que sobre uma possível fixidez do tempo e 

do  espaço.  A  essência  transcendente  é  o  ato,  o  movimento  e  a  busca  da  liberdade  e  da 

felicidade  –  não seriam esses os princípios  teológicos  de diversas  religiões,  dentro  de seus 

100  Adotamos aqui a perspectiva defendida por Massey (2008) que demonstra, a partir da deriva 
continental, como nem mesmo as coordenadas geográficas de um lugar são fixas.
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parâmetros éticos e morais? Não é sobre a conduta que se estabelece o controle da moral 

religiosa?

Fica claro para nós que a ação é resultante do corpo, essa mediação entre o “eu” e o 

“mundo”. O corpo age, se movimenta, cria o sagrado e o profano e todas as possibilidades de 

intermediação entre esses dois pólos de modo a torná-los dinâmicos e não-estáticos. O sagrado 

advém do rito; o rito se constitui em um evento; o evento é ação no tempo e no espaço; a ação é 

implementada pelo corpo; o corpo age a partir do mundo no qual está inserido. A espacialidade 

sagrada é assim um movimento resultante de um processo dinâmico da sociedade religiosa que 

(de)marca o espaço.

O corpo permite a intermundificação do eu,  mas também operacionaliza  a “euização” 

coletiva do mundo. É nessa liminaridade que se situa a geograficidade como a relação entre o eu 

e o mundo; é nessa interseção que aparecem as marcas geográficas do eu intermundificado. É 

também nesse sentido que discernimos uma geografia comportamental fenomenológica.

As  marcas  do  mundo  no  processo  de  “feitura  de  um  iaô”  aparecem  em  diversos 

momentos. Na verdade, desde os ritos de separação, quando são feitos os ebós de limpeza, 

também são feitos os ebós de aproximação das influências dos orixás nos lugares onde residem 

as  forças  proeminentes  desses orixás.  Esses  “atos”  externos  ao terreiro  são os  primeiros  a 

ocorrer na iniciação, conforme observamos no Egbé Omó Omi.

Aceitando a proposta de Tuan (1983, p. 46), quando analisa corpo, relações pessoais e 

valores  espaciais  e  afirma  que  “toda  pessoa  está  no  centro  de  seu  mundo,  e  o  espaço 

circundante é diferenciado de acordo com o esquema do seu corpo”, temos de considerar o 

corpo de um iaô. Sabemos que o processo de iniciação é de contínua aprendizagem, vista não 

somente como aprendizagem abstrata, cognitiva, mas, sobretudo, comportamental. O processo 

de  aprendizagem  comportamental  no  candomblé  estabelece,  por  exemplo,  que  o  iaô  deve 

sempre se curvar mediante os membros da família-de-santo; ele deve sempre se colocar em 

uma altura inferior à de seus irmãos mais velhos, especialmente quando está mediante seu pai 

ou mãe-de-santo101. Aos poucos, contudo, ele experimenta a possibilidade de conquistar o direito 

de se portar à mesma altura dos seus. É como se, gradativamente, reforçados pelas obrigações 

que serão feitas em suas vidas de santo, os iaôs fossem se tornando semelhantes àqueles que 

eram superiores a ele. A evolução da postura corporal e comportamental na vida de um vodunce 

estabelece uma transformação de suas relações pessoais e de seus valores espaciais mediante 

o ethos nagô.

101  Prática comum, sobretudo, no primeiro ano após a iniciação.
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Mais uma vez, Turner (2005, p. 147) nos ajuda a compreender esse processo. Ele julga 

que a iniciação “não se trata de mera aquisição de conhecimentos, mas de uma mudança no 

ser”. O autor fala da autoridade auto-evidente da tradição como mecanismo de se instituir nos 

novos  adeptos  os  valores  axiomáticos  da  sociedade  –  o  bem  comum.  Os  mais  velhos 

representam o bem comum e a comunidade total na qual os vodunces estão inseridos.

Esses momentos podem ser  analisados,  na  visão mística,  mediante  o  fato de que a 

iniciação representa a sacralização e a verticalização do corpo dos religiosos, ao mesmo tempo 

em que os  empodera  das  práticas  e  dos  conhecimentos  religiosos.  Os vodunces são seres 

humanos diferenciados dos demais,  pois em seus corpos reside o sagrado,  as marcas e os 

saberes  comunitários.  A  própria  incorporação  do  orixá  (transe)  pode  ser  a  prova  dessa 

afirmação. Popularmente, os vodunces incorporados são chamados de ‘cavalos’  em alusão a 

que,  naquele  momento,  eles  são ‘montados’  pelos  orixás;  o seu corpo abriga  uma entidade 

superior,  sagrada,  que  vem do  alto  e  que  é  imediatamente  reconhecida  pelo  grupo.  Dessa 

maneira, os vodunces tornam-se seres verticalizados, ou mais verticalizados do que outros seres 

humanos.  O  corpo  do  vodunce  se  transforma,  pois,  em uma entidade  de  poder  sagrado  e 

religioso  que  transita  pelo  mundo.  Em  uma  análise  última,  o  vodunce  possui  o  poder  de 

manipulação dos elementos e das forças da natureza característico do grupo em que ele se 

inseriu.  Sua  postura  deve,  supomos,  ser  diferenciada  dos  não-iniciados,  dos  que  não  se 

inseriram naquele contexto.

Essas  verticalizações  do  corpo  do  iaô  podem  ser  percebidas  como  o  processo  de 

intermundificação  do  sujeito.  Em  todo  o  processo  iniciático  existem  evidências  da 

individualização do axé – a força sagrada dos orixás. Se essa força sagrada é obtida por meio do 

conhecimento  coletivo  construído  por  essas  religiões  (intermundos),  o  processo  pode  ser 

entendido como uma espécie de intermundificação condensadora, onde o corpo recebe o axé do 

grupo e dos orixás. Mas eis que essa intermundificação condensada do corpo se expande por 

horizontalidades territoriais e finda em novos lugares sagrados como sua casa, seu trabalho ou 

seu automóvel.

Sodré (2002, p. 65) cita,  com extrema cautela,  o homem africano, “o sujeito civilizatório 

não prometéico, não dissociado de uma ordem cósmica, não criadora de oposições entre sujeito 

e objeto, mas francamente territorializante”. Para ele, “a iniciação é, portanto, uma entrada no 

espaço, de ordem sagrada, que define a plena socialização do indivíduo aos olhos do grupo”. E 

conclui: “[...] o homem é um microcosmo que reflete o grande mundo, o macrocosmo, e este, por 
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sua vez,  reflete o homem. [...]  por meio da iniciação,  o corpo do indivíduo torna-se lugar do 

Invisível”.

Turner (2005) sustenta que o período liminar da iniciação pode ser descrito como um 

estágio de reflexão. Os neófitos são, nesse tempo, forçados a refletir sobre sua sociedade, seu 

cosmo e sobre os poderes que os geram e os sustentam. O retorno dos neófitos à sociedade 

secular é revestido por faculdades individuais mais abertas com um conhecimento incrementado 

sobre como são as coisas. Contudo, “são, uma vez mais, obrigados a se sujeitarem à lei e aos 

costumes” (TURNER, 2005, p. 152).

Que não se destitua dessas novas faculdades o corpo do vodunce. No momento seguinte, 

Turner (2005, p. 152) afirma:

[...]  o  corpo  é  encarado  como  uma  espécie  de  modelo  simbólico  para  a 
comunicação da gnosis, do conhecimento místico sobre a natureza das coisas e 
de como vieram a ser o que são. O cosmo pode, em alguns casos, surgir como 
um vasto corpo humano [...]  qualquer que seja o modo preciso de explicar  a 
realidade  por  meio  do  atributo  do  corpo,  os  sacra que  o  ilustram  são 
considerados,  sempre,  como  absolutamente  sacrossantos,  como  mistérios 
últimos.

Alcançamos, enfim, a concepção almejada: o corpo do religioso afro-brasileiro tornou-se 

sagrado. É dotado de poder sagrado, de magia e de mistério. Não nos esqueçamos de que ele é 

também agente passivo e ativo da territorialidade religiosa. Não obstante, suas antigas funções 

(profanas) não se dissiparam. Ele é também parte do espaço profano, agente ativo e passivo dos 

prazeres carnais e mundanos, trabalhador explorado, morador do asfalto e do morro, sujeito que 

absorve  e  resiste  aos  pulsares  externos.  Homo  sapiens,  Homo  sacratus,  Homo  do  Oikos. 

Moradores da metrópole.

Percebemos, pois, que a diáspora dos negros no Brasil fecundou profundos processos 

territorializantes em uma contra-ordem à colonização, entendida como processo de dominação 

da lógica  capitalista-racionalista  européia  no Novo Mundo.  O corpo-lugar  dos  afro-brasileiros 

abriga essa contra-ordem de características étnico-territoriais e o terreiro de candomblé surge 

como o espaço-lugar da celebração e da continuidade (mesclada) desse processo.  Por isso, 

Sodré  (2002)  afirma  que  o  culto  gêge-nagô  não  se  define  exclusivamente  por  parâmetros 

ideológicos de religião. A idéia parece ser que, a partir dos lugares percebidos como religiosos, 

processou-se uma história de resistência étnico-territorial. E que não dissociemos a idéia de que 

o próprio corpo do iniciado representa um lugar sagrado que reflete em seu comportamento e em 

sua atitude em sociedade.
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Cabe a  nós perguntar:  como e por  que a religião  resistiu  à  diáspora?  Fatalmente,  a 

resposta se encontra no corpo dos africanos que vieram para o Brasil. Foram eles que resistiram, 

física e espiritualmente. Todo o conhecimento, crenças e práticas tiveram no corpo o lugar de “r-

existência102”.  Todos os outros lugares  arquitetados para o culto  religioso vieram depois  dos 

corpos. Se o corpo é, no caso das religiões afro-brasileiras, o primeiro lugar sagrado possível de 

se imaginar, como poderíamos classificá-lo: sagrado ou profano?

O corpo é, por excelência, a única unidade sagrada capaz de produzir e de reproduzir o 

sagrado; ele é um agente econômico ativo, lugar e, quiçá, território do sagrado. Todas as demais 

instâncias sagradas que possamos pensar podem ser consideradas como recursos, lugares e 

territórios dessa economia sagrada.

Imaginemos  que  um  terreiro  de  candomblé  ou  umbanda  seja  “interditado”  em  um 

determinado lugar (conforme tem ocorrido em alguns casos) por um grupo de traficantes de 

drogas (Anexo A). Imaginemos, ainda, que esse grupo resolva montar um laboratório de refino de 

cocaína em suas instalações. A interdição, a invasão, a expulsão das pessoas e a mudança de 

uso desse lugar podem não acabar com a reprodução do sagrado no grupo, mas acabará com a 

função sagrada do lugar.

O grupo poderá se reterritorializar em outro lugar, continuar suas atividades sagradas e 

religiosas  e permanecer  freqüentando os  mesmos lugares de antes – o  rio,  a  cachoeira,  as 

encruzilhadas etc., muito embora vá guardar, na memória, as reminiscências sagradas do lugar 

102 O termo “r-existência” aparece nas palavras de Porto-Gonçalves (2002c) para falar dos movimentos sociais 
e de suas perspectivas de resistência territorial surgidos no final do século XX na Amazônia brasileira e no sul 
do México. No processo de r-existência antigas práticas sociais, econômicas e ambientais são afirmadas 
aliadas a novas investidas políticas dentro do campo ambientalista no cenário geopolítico mundial pós-1992, 
quando se exigia a demarcação das reservas extrativistas seringalistas na Amazônia brasileira e a demarcação 
da Reserva Campesina de Biodiversidade de los Chimalapas, no México.
O uso do termo “r-existência” no contexto das religiosidades afro-brasileiras que aqui defendemos designa as 
formas políticas de resistência cultural no quadro da diáspora dos negros africanos para o Brasil. Nesse 
quadro, vale a pena destacar que ocorreram inúmeras transformações simbólicas assim como inúmeras 
negociações com o poder hegemônico. Landes (1967), por exemplo, demonstra, em uma pesquisa elaborada 
no ano de 1938, como os terreiros de candomblé da cidade de Salvador se aliaram aos movimentos políticos 
esquerdistas no Brasil durante a ditadura de Getúlio Vargas oferecendo abrigo a muitos perseguidos pelo 
ditador. Esse apoio aos perseguidos políticos se transformava em uma via de mão-dupla: parte dessa elite 
brasileira, ainda que perseguida, também apoiava as diversas lutas que foram necessárias fazer para se manter 
os terreiros em atividade, pois eram ilegais e moralmente reprovados pela maior parte da elite brasileira.
Pares (2006:128) irá falar que a “abertura e a capacidade de estabelecer vínculos externos à comunidade negra 
contribuiu também para a consolidação e expansão do candomblé”. O autor esclarece que a formação das 
congregações religiosas foi um fenômeno liderado essencialmente por negros libertos que faziam toda uma 
mediação política entre negros escravos e poder hegemônico no Brasil. Nesse entendimento, os terreiros de 
candomblé também aparecem como espaços de r-existência no sentido “porto-gonçalveano”: um espaço de 
vivências de tradições reterritorializadas buscando caminhos políticos para a sua continuidade e processual 
transformação.
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abandonado. Nesse caso, o único lugar que perdeu a força sagrada foi, justamente, o “ponto 

fixo”. O ponto mais fixo do sagrado que podemos conceber em uma esfera religiosa como o 

candomblé ou a umbanda é, pois, o corpo de seus religiosos. Os processos de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização foram e continuam sendo uma marca genuína dos grupos 

religiosos afro-brasileiros, senão de todas as religiões do mundo, haja vista o budismo tibetano, o 

judaísmo, entre tantas outras.

Concordando com Sodré (2002), supomos que o corpo de um vodunce, assim como o 

terreiro de candomblé, é percebido como um microcosmo. Afinal, ele porta partes do sagrado. 

Em seu corpo existe um pouco de cada elemento ou força fundamental do cosmo representado 

pela composição de orixás que ele possui. O processo de vivência do vodunce é um processo de 

contínua fixação de diferentes qualidades de axé que vêm do cosmo para o seu corpo. Ousamos 

falar de uma reterritorialização condensadora não somente nos terreiros de candomblé, mas no 

próprio  corpo  dos  iniciados  no  candomblé.   A  dinâmica  produzida  por  esses  corpos  que 

expressam a condensação da complexidade macro cósmica afro-brasileira se dispersaram pelo 

Brasil  e expandiram a organização ritual do candomblé,  pois seus corpos possuíam (e ainda 

possuem) as diferentes qualidades de axé concentradas e condensadas.

Se por outro lado,  a morte representa o momento em que o axé retorna ao todo,  os 

pertences sagrados devem ser quebrados e o ori do religioso deve ser aberto para que permitam 

a fluidez do axé que foi retido em seu processo de vida, para que a força individualizada retorne 

aos  lugares  de  origem.  Transformar-se-á,  então,  em  um  corpo  em  decomposição  e  será 

devolvido a Nanã.

9.1 O cosmos se encontra no novo eledá: um estudo de caso

Como uma das perspectivas que defendemos repousa no fato de compreender que os 

correntes processos de sacralização no corpo dos neófitos representam a condensação de um 

cosmos  integrado  no  indivíduo,  optamos  por  nos  concentrar  em  alguns  aspectos  rituais 

específicos  que  possam  nos  demonstrar  essa  afirmação.  Deste  modo,  realçamos  alguns 

fundamentos103 da iniciação dentro de um terreiro de candomblé nagô104 como os ebós, o borí, o 

quelê, e os assentamentos e o adoxu. As observações levantadas e as reflexões extraídas sobre 

esses  fundamentos  poderão  nos  revelar  partes  incompletas  da  magia  utilizada  para  a 

condensação ritual do cosmos nos corpos dos iniciados. Há, de certo, uma série de outros rituais 
103 Fundamento é uma expressão utilizada na linguagem usual nos terreiros que designa a base (ou 
fundamento) filosófica, teológica e/ou ontológica dos rituais ou dos objetos rituais. 
104 No caso específico, utilizamos observações em um trabalho de campo realizado em janeiro de 2008 no 
Egbé Omo Omi, Município de Queimados, onde os zeladores de santo Alexandre de Yemanjá e Paulo de 
Logun-Edé iniciaram um “barco” com três iaôs. Posteriormente, entrevistas foram aplicadas com outros 
zeladores de santo e com os iniciados.
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indispensáveis  para  a  feitura  dos  iaôs  que  não  serão  abordados  nesse  trabalho,  como  as 

matanças para Egun, para Exu e para orixás, a sassanha (ritual de quinagem das folhas para 

fazer o abô), o “tó”, a raspagem, o itá –owo e o itá-igê (oferendas para Ossaim), as saídas de 

efun, o juramento, as curas, as rezas, etc.

Através de imagens, tentamos reconstituir uma série desses compassos de condensação 

cosmológica nos iniciados a partir de uma série de ritos realizados nos momentos iniciais da 

feitura de iaô. Optamos por oferecer nesses itens conseguintes a exposição de fotografias e a 

transcrição de entrevistas realizadas em diferentes momentos com o pai-de-santo Alexandre d

´Yemonja que iniciou, junto com pai Paulo de Logun-edé, este barco de iaôs. Nos momentos 

iniciais,  as  iaôs  não  estavam  sozinhas;  outras  pessoas  participaram  dos  primeiros  ritos, 

especialmente nos ebós, como demonstram as fotografias. Essas entrevistas foram realizadas 

em frente ao computador, observando as fotos que foram tiradas durante os rituais.

9.1.1 os Ebós
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Figuras 45, 46, 47 e 48. O ebó no cemitério (45), O ebó na estrada (46) O ebó no mar (47) 
O ebó na cruz das almas em frente a uma igreja (48)

Fonte: dados da pesquisa

Figura 49 (mosaico) – O ebó da estrada de ferro
Fonte: dados da pesquisa

Figura 50 – (mosaico) iaôs em fase de iniciação. 
Antes do ebó da cachoeira (a); depois do ebó da cachoeira (b).

Fonte: dados da pesquisa
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Figura 51 - (mosaico) O ebó da cachoeira
Fonte: dados da pesquisa

Figura 52 (mosaico) – O Ebó Icu
Fonte: dados da pesquisa
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Pesquisador - Comecemos pelo ebó do cemitério, por que ele acontece?

Pai Alexandre - Geralmente se joga pra ver quais são os caminhos onde os iaôs vão ter que 

deixar  suas trocas de energias:  tem ebó em cemitério,  em estradas,  em linhas de trem, em 

igrejas... E nesse barco teve pessoas que precisavam fazer ebó no cemitério, ebó de linha de 

trem...  A Tati, por exemplo, não fez ebó de linha de trem, porque não tinhas caminhos pra isso, 

como não fez ebó em estrada porque também não precisava. A Ana sim precisou fazer ebó em 

estrada, a Fernanda também. Geralmente, no cemitério, todos os iaôs passam e ofertam alguma 

coisa.

Pesquisador – Por quê?

Pai Alexandre - Eu acho, como se fosse uma obrigação, para deixar a sua energia lá. Já que a 

gente vai mexer com a ancestralidade, e o Igbalé105 é o lugar mais indicado, o mais apropriado 

pra essa questão de ancestral. Nenhum ebó nesse caso é para o mau. Tem ebós para feitiços, 

mas esse não; esse ebó é para deixar a sua ancestralidade negativa ali naquele local. E elas 

irão,  em seguida,  passar  por  todo o  ritual  de  movimentação  espiritual  e  de revivamento  da 

ancestralidade do terreiro, então, o cemitério seria o primeiro ebó a ser feito.

Pesquisador - Eu estou vendo ali acarajés.

Pai Alexandre - Os acarajés são ligados às Iás106. Aí tem elementos ligados tanto aos Babas 

Eguns107 e às Iás. Quanto às Iás, aparecem os ovos, acarajés, os acaçás... São ligados aos 

Babas  as  pipocas,  os  panos;  tudo  isso  está  ligado  à  ancestralidade  de  Baba  Eguns.  Tem 

também  a  fortuna;  você  paga,  todos  os  ebós  são  pagos  com  moedas  e  com  búzios  que 

representam a moeda do orixá. Todos os ebós são pagos, tudo é uma questão de troca.

Pesquisador – Tem umas bolas de farinha...

Pai Alexandre – Bolas de farinha de mandioca com água, tudo também, relacionado a Baba, à 

ancestralidade masculina  e,  nesse caso,  feminina também. A dona Vera estava com muitos 

problemas de ancestralidade negativa, por isso, a gente a levou pra esse ebó, no intuito de pedir 

misericórdia a todos os Babas, aos ancestrais, de mostrar que você esta determinado, movido, 

embalado para se  entregar  de corpo aberto,  de  estar  inteiramente  integrado,  que você está 

disposto a aceitar os benefícios que os ancestrais tem a lhe dar.

Pesquisador – Agora, por que o ebó na estrada?

Pai Alexandre - O ebó na estrada, a gente dá nas pessoas de acordo com jogo; eles pertencem 

aos orixás ligados a caminhos,  como Ogum, Oxossi,  no caso Omolu,  orixás que tem grande 

105 Cemitério
106 Iás-mi são a ancestralidade feminina, são as grandes mães da mitologia nagô. Encontra-se um breve 
comentário sobre elas na página 21.
107 Ancestralidades espirituais masculinas.
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fundamentos com estradas, e esse ebó, tem o significado de abrir  os caminhos, abrir as portas, 

tirar  obstáculos  da  vida  da  pessoa.  Você  oferta  a  esses  orixás  como  Ogum,  Exu,  Oxossi 

elementos que trocam a sua energia pela a força que existe naquele lugar.

Pesquisador - E que se passa nesse ebó?

A – Elementos ligados a Exu, Ogum. Você Observa que no ebó de cemitério a gente não usou a 

cor  preta  e  vermelha,  e  agora  você esta  vendo  o  preto  e  o  vermelho,  com dendê,  embora 

também tenha alguns elementos ligados à ancestralidade, que podem ser utilizados essas cores. 

Tudo é uma troca, nesse caso pra caminhos abertos.

Pesquisador – E esse ebó feito na Baía de Sepetiba?

Pai Alexandre – É um ebó feito nas águas, ofertando também a ancestralidade, porque, o mar 

na verdade é um grande cemitério, onde muitos dos os nossos antepassados foram despejados; 

morreram no caminho e foram jogados no mar... Ali tem muitos espíritos de rainhas, de ninfas, de 

príncipes... É também uma forma de você ver o mar como um grande útero, como fonte de vida, 

as energias divinas, como os orixás Olokun e Iemanjá que são guardiãs daquele local.  Teve 

acaçás, velas, ovos tudo por uma questão de ancestralidade, e também, tem uma representação 

de um peixe vivo que a iaô, que no caso é de Iemanjá oferta ao seu orixá de Ori108. 

Pesquisador – Agora tem o ebó do cruzeiro das almas...

Pai Alexandre – Também é um ebó de ancestralidade, ligado a um tempo mais próximo. Esse 

ebó retrata a ancestralidade, não de orixás, mais sim a ancestralidade das próprias Iaôs, nesse 

caso como, Bisavós, avós, pais, filhos algum ente da família que foi embora, então ele esta se 

livrando desse peso, dessa energia; quando você esta vivo é uma coisa, quando se morre é 

outra completamente diferente, embora na família você vê muitos casos que “ah,  a minha avó 

morreu e não foi embora!”, você tem a necessidade de tirar esse espírito fora do plano mesmo 

que esse não faça mau, você tem que dar caminhos a esse espírito, ela tem que ir de encontro 

ao seu destino, não ficar presa no plano que não mais pertence. Esse ebó, dado no cruzeiro, na 

igreja é o ebó mais próximo aos eguns ligados as Iaôs.

Pesquisador – afinal, o que é o ebó?

Pai Alexandre – O ebó é uma limpeza, uma troca de energia, você tem energias de elementos 

que sofreram alterações. E como se fosse uma alquimia.

Pesquisador – Temos também um ebó na estrada de ferro.

Pai Alexandre – Nesse caso, você observa que não tem as outras duas pessoas do mesmo 

barco, você vê que é um ebó direcionado a uma pessoa de Ogum e uma pessoa de Iemanjá, 

onde Iemanjá tem uma ligação muito forte nos caminhos de Ogum. Então na verdade você vê 

108 Cabeça
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que isso não é especificamente um ebó de troca de energia ou um ebó de limpeza; é, sim, um 

presente que as iaôs estão ofertando ao orixá Ogum na energia do ferro. Não deixa de ser um 

ebó por ser uma oferenda, mas neste caso com outro sentido. Você pede a Ogum que está 

simbolizado no ferro. Ogum e ferro, proteção e caminhos abertos. Pede para que Ogum, como 

um grande Awasiaju (aquele que vem na frente), venha a sua frente, abrindo caminhos para as 

suas vitórias, dinheiro, farturas e conquistas. Nesse ebó usamos o cará, milho, mel, moedas. O 

cará na verdade simboliza um grande boi (animal  que Ogum adora) e os palitos no total  de 

quarenta e dois  simbolizam quarenta e duas partes do boi  quando divididas,  cada palito  de 

mariwo109 simboliza uma parte do boi,  é o paliteiro como nós o chamamos. 

Pesquisador – E também tem um sacrifício de um frango.

Pai Alexandre -  Ogum adora ejé (sangue).  Tem um itan que diz que Ogum deixa de tomar 

banho  pra  se  lavar  de  sangue...  E  pré-finalizando  a  gente  vai  às  águas  doces,  às  águas 

correntes, às águas que movimentam a vida, que movimentam o ser humano; água fonte vital de 

todos os seres humanos. Nós vamos à grande dona das águas doces, Oxum, para avisar  que 

nesse momento estamos preparando um novo iaô. Vamos pedir que Oxum venha pra dentro do 

roncó, gerar essas iaôs. Eu acho que todos deveriam levar os iaôs às cachoeiras, mesmo se os 

iaôs não tiverem caminho nas águas doces. É preciso levar o iaô para ser apresentado à grande 

mãe, para o período da gestação. Na minha visão! Uma serie de elementos, a gente preparou 

para esse ebó. Diversas águas como omitoro (a base de água de canjica), ajagbo (a base de 

quiabos); nesse momento você sente a presença muito forte dos orixás... Como o quiabo que 

tem  essa  gosma,  uma  baba,  é  como  você  tivesse  prendendo  a  energia  que  flora  naquele 

momento. A terceira iaô foi levada ao encontro do seu orixá por motivo de muita doença, nesse 

momento ela passa um ebó chamado Ajegbé, onde rezamos o ajegbé, pedindo misericórdia, 

saúde, que ela tenha caminhos de saúde, paz e tranqüilidade. Como estávamos com esse ebó 

preparado  especifico  pra  ela,  passamos  também  nas  outras.  Se  não  ajudar,  também  não 

atrapalha. Para Fernanda foram preparados alguns ebós ligados à questão de saúde: uma base 

de clara de ovos - na quantidade ligada aos caminhos do orixá dela foram batidos em neve com 

mais outros elementos, a claras dos ovos tem o significado de clarear, cicatrizar, clarear a visão 

para achar a cura da sua doença. Ela tem uma coisa que os médicos não descobrem, sofre 

muito a minha filha, muita dores no corpo e muita dor de cabeça, e os médicos não sabem o que 

é, já gastou tanto com exames e nada. Depois de todos os ebós na rua, oferendas, presentes e 

banhos, nos preparamos as iaôs pra irem para o barracão; cruzamos o seu ori, o seu corpo. 

Desse jeito tenho preparado os iaôs como se fossem um Igba110.  Agora, elas já estão quase 

109 Folha de dendezeiro.
110 Igbás ou ibás são receptáculos, normalmente vasilhas ou sopeiras usados para “assentar” os orixás.

222



prontas pra serem moradas do orixá; estão limpas, purificadas, sem as energias negativas do 

mundo.

Pesquisador – E tem o ebó em casa?

Pai Alexandre – Tem o ebó Icu, o ebó em casa. Depois que elas fizeram tudo isso fora do 

barracão, ainda tem a necessidade de fazer esse ebó, chamado de ebó Icu, o ebó de tudo que a 

boca come. Com o significado de afastar Icu (a morte), de amenizar a ira de icu, Tem vários 

elementos ligados aos babas, às iyas, aos exus... Energias essas primordiais na iniciação de 

iaôs.

Pesquisador – Depois desse ebó as iaôs não devem mais sair do barracão?

Pai  Alexandre  –  Essas  meninas  não,  quando  saírem  no  dia  da  festa,  saíram  iaôs,  novas 

pessoas com outros nomes, com outros modos de olhar o mundo, curadas espiritualmente.

9.1.2 O Bori

Se os ebós possuem função de troca de energias com o meio onde o corpo do iniciado 

entra em um estágio de limpeza e, ao mesmo tempo, de captação de axé do cosmos, há uma 

série de ritos complementares que prepararão as iaôs111 para serem uma renovada moradia dos 

orixás, para reafirmarem a conexão entre cosmos e corpo.

O primeiro desses ritos que trazemos para contemplação é o bori112,  ritual  executado 

especificamente para o ori (cabeça) do iniciado, pois este deve se preparar para a irrupção do 

sagrado que seu corpo abrigará.  Haverá  um processo de dualidade  do ser  que a psicóloga 

Monique Augras (1983) denominou “o duplo e a metamorfose”: um desdobramento que causará 

uma transformação, como em um caminho sem retorno. Para isso, a cabeça do iniciado deverá 

estar composta; a cabeça deve “comer”. Portanto, faz-se um bori na iniciação.

Nesse momento, os iaôs já começam a viver a duplicidade: eles “perdem” seus nomes de 

batismo e são chamados conforme suas posições no barco (dofona, dofonitinha, fomo etc.) ou 

suas filiações aos orixás (Ogum, Xangô, Iemanjá). Na verdade, ocorre, na maior parte dos casos, 

uma contração dessas duas nomenclaturas: Dofona de Ogum, Dofonitinha de Xangô e Fomo de 

Iemanjá.  O  estado  liminar  induz  os  iniciados  a  perceberem  a  aproximação  de  uma  nova 

identidade. Há ainda um misto de excitação que poderá se esvair e dar lugar a um estado de 

111 Nos candomblés nagôs, denominação da inicianda/o após haver passado pelo banho ritual de 
sangue (sundidé); nos demais candomblés, filha/o-de-santo; em alguns centros de umbanda, pai-
de-santo.  [alteração do iorubá  iyawo 'esposa mais jovem, recém-casada',  pois a  iaô se casa 
religiosamente com o seu orixá] (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 1559).

112 No  candomblé  e  em cultos  afins,  rito  secreto  de  finalidades  purificatórias,  propiciatórias  e 
tonificantes do espírito do crente, cuja cabeça recebe uma pasta de limo-da-costa, orobô e obi, e 
é depois banhada com o sangue de um animal imolado. [do iorubá bo 'alimentar' + o'ri 'cabeça', 
por ser o orixá o 'dono da cabeça' do crente] (daí ser a cerimônia também dita 'dar de comer à 
cabeça',  originando  o  tópico  fazer  a  cabeça  de alguém,  hoje  generalizado  em outras  faixas 
socioculturais brasileiras) (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 492).
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“domesticação”  dos  ânimos  (anima?).  A  cabeça  deve  se  preparar.  Há  relatos  de  iaôs  que 

tentaram fugir do terreiro ou que pareciam não mais agüentar as pressões e os rituais que se 

seguem diariamente e que se repetem várias vezes durante o dia. Descobrir-se-á, no final, a 

capacidade de ser outro, de abrigar o duplo, de possuir os orixás (o cosmo) dentro de si, de 

portar as marcas e os poderes de uma sociedade dentro de seus corpos. O “outro” começa a ser 

gestado.

A cabeça é considerada, no universo das religiosidades afro-brasileiras, a principal parte 

do corpo humano,  pois  é ela  que guia  os homens durante sua vida.  Por  essa razão,  ela é 

ritualizada de forma especial. Na cerimônia do bori, é ofertada uma mesa composta por comidas 

de todos os orixás e a pessoa que está “tomando o bori” deve comer desses axés, de modo a se 

fortalecer  com os  sabores  e  saberes  dos  orixás.  Nessa  mesa,  as  comidas  brancas  (acaçá, 

canjica, inhame etc.) são colocadas mais próximas às esteiras onde se deitam os iniciados, pois 

elas têm a capacidade de esfriar a “cabeça” do neófito e de aproximá-lo dos graus mais altos de 

espiritualidade, de complacência e de clareza mental. O preparo de uma mesa de bori demanda 

horas  de  trabalho,  conhecimentos  específicos  e  envolvimento  da  comunidade  de  culto.  É, 

naturalmente, um ritual dispendioso.

Corroborando a importância desse ritual, é dever dos iniciados do terreiro comparecerem para 

comer os alimentos da mesa do bori – é uma forma de todos compartilharem a fartura oferecida 

àquela cabeça. O axé da família deve fortalecer a cerimônia e prestigiar o ori do iniciado (Figura 

53).
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Figura 53 – Mesa de bori.
Fonte: Dados da pesquisa.

Para a cama e a mesa do bori são utilizadas esteiras, cobertas por lençóis  e toalhas 

brancas, respectivamente. Do mesmo modo, todos da casa devem estar vestidos de branco. 

Flores brancas e água não podem faltar. No caso de rituais de iaôs, não é permitido o uso de 

travesseiros. Sob a esteira que serve de cama do bori espalham-se folhas especiais, colhidas 

nas matas de entorno ou compradas no mercado, que, além de tornarem mais macio o “colchão”, 

imantam a presença dos  orixás  e do ejé  preto (cosi  ewe,  cosi  orisa).  Signos  especiais  são 

riscados e elementos específicos são colocados no chão onde se estenderá a esteira. Tudo isso 

só será desfeito no final do ritual.

No “barco” de nossas três iaôs do Egbé Omo Omi, juntou-se mais um elemento que veio 

a dar a obrigação de três anos e que “tomou” o bori junto com elas: Rafael de Omolu.

No momento de se iniciar o bori,  os iaôs são assentados em suas camas e as mães-

pequenas ou pais-pequenos113 estão posicionados atrás deles, amparando suas costas com as 

pernas e segurando,  com as duas mãos,  os animais  que serão sacrificados.  O pai-de-santo 

contará com a ajuda, normalmente, de um ogan – de preferência do axogum114 –, de ekédis e de 

outros membros graduados da casa. Do lado de fora do roncó, os demais membros, menos 

113 Espécie de padrinhos dos iniciados.
114 Axogum é o ogan responsável pelos sacrifícios do templo.
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graduados, deitar-se-ão em esteiras e cantarão as cantigas do bori, de forma a fortalecerem o 

axé do ritual. Ao final, todos entrarão no roncó e saudarão as cabeças dos iniciados e a mesa do 

bori. Para assistir à cerimônia, é necessário ser iniciado, graduado ou contar com o aval do pai 

ou  mãe-de-santo.  Visitantes  iniciados  em  outros  terreiros  são  normalmente  convidados  a 

permanecerem do lado de fora.

Pesquisadores conseguem, porém, com certa facilidade, burlar essa norma, uma vez que, 

desde muito tempo, há uma troca entre terreiros de candomblé e produção intelectual no Brasil. 

Os zeladores de santo se tornaram astutos farejadores de pesquisas acadêmicas, pois sabem 

que estas podem lhes conferir prestígio social, ajuda financeira e proteção política. Uma vasta 

produção literária e acadêmica já demonstrou formas diversas de se introduzirem intelectuais e 

demais pessoas de prestígio no corpo mais íntimo dos terreiros: a distribuição de cargos de 

prestígio a esses membros, que, assim, “pulam” etapas rituais ou iniciáticas para se colocarem 

no centro das cerimônias importantes da casa.

O ritual do bori começa com a abertura do obi (noz-de-cola115) e reza específica, que será 

usado  como  oráculo  para  responder  se  a  cabeça  aceitará  a  oferenda.  Além  do  obi,  são 

colocados em um prato outros elementos,  como maçã, pimenta-da-costa,  folha-da-costa etc., 

que servem para determinados usos. A partir de uma série de cânticos, começam os sacrifícios, 

pois  na  mesa  estão  somente  colocadas  as  comidas  “secas”  (sem  sangue).  Normalmente, 

sacrificam-se galinha-d’angola,  uma pata branca, um pombo branco, um frango branco e igbi 

(uma espécie de caracol grande, que é o animal votivo de Oxalá). Depois de sacrificadas, as 

aves serão levadas para  a cozinha para serem preparadas de acordo com os fundamentos 

propícios.

Vogel et al. (1998, p. 55) discutem a função do pombo e da galinha-d’angola. Para esses 

autores,  enquanto  o  pombo  representa  “a  calma,  o  comedimento,  a  serenidade”,  que  são 

energias primordiais do ancião e sábio orixá, Oxalá, a galinha-d’angola representa o contrário: é 

conhecida  por  seu  movimento  e  excitação,  sendo  bicho  irrequieto  e  animoso,  associado  à 

turbulência, à inquietação e ao aguerrimento.

O  pombo  e  a  galinha-d’angola  se  opõem.  Um  é  a  antítese  do  outro.  Essa 
antítese,  no  entanto,  não  se  expressa  através  do  conflito  e  sim  da 
complementaridade  de  suas  respectivas  naturezas.  A  característica  do 
relacionamento entre os termos dessa díade parece ser antes a de colaboração. 

115 Semente das plantas do gênero  Cola, esp. de  C.  acuminata, que encerra alcalóides como a 
cafeína e a teobromina, usada como tônico, em refrigerantes, nos quais a forma sintética é mais 
empregada, e especialmente, como masticatório (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 2032).
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Conforme destacamos, no bori a que assistimos havia ainda a presença de uma pata, 

associada a Iemanjá, que é a grande mãe sacerdotisa; um frango, representando a fartura; um 

ibi, outro animal votivo de Oxalá – considerado o pai dos orixás – e que fornece o ejé funfun 

(sangue  branco  dos  caramujos).  Observa-se,  portanto,  a  presença  das  três  qualidades 

cromáticas para a obtenção do axé necessário para a cabeça. Há no bori a predominância da cor 

branca, assim como em toda a iniciação, como simbologia da pureza, da elevação espiritual e do 

fluxo de energia.

Canta-se para a cabeça, para cada ave sacrificada e para o igbi sacrificado. Ao final, 

canta-se para que os orixás abençoem as cabeças que estão comendo. A cabeça dos iniciados 

comerá por três dias; nela estão colocados sob o ojá (espécie de turbante branco) alimentos 

especiais, como acaçá, noz-de-cola, entre outros.

No calor da cidade do Rio de Janeiro, é comum que as comidas “passem” rapidamente e 

moscas invadam o local  durante o dia.  É preciso,  portanto,  ser  astuto para passar pelo bori 

corretamente: recomenda-se a ingestão, primeiramente, das comidas mais perecíveis, deixando 

para o final as menos susceptíveis ao tempo e ao calor, como bolos, frutas e doces.

Ao final de três dias, há um relaxamento total. Uma atmosfera de calma e ambientação 

toma conta dos iniciados que começam a “entrar no clima” da casa. A cabeça come e o corpo 

deve adormecer. Como as comidas com sal são proibidas a partir desse momento, uma letargia 

embrionária se apoderará, aos poucos, do comportamento das iaôs.

Deitados nas esteiras, os iaôs descansam, rezam, estudam iorubá (nesse caso, da nação 

Efan) e executam pequenas tarefas, como confeccionar fios-de-conta. Os iaôs, ao final, estarão 

preparados para os rituais que se seguirão e que demandarão equilíbrio mental e corporal. A 

excitação inicial dará lugar a um estado de complacência. Os iaôs serão tratados como bebês e 

deverão respeitar todos os membros da casa. Nesse período, porém, eles não recebem ordens 

ou funções, são apenas gestados.

Vogel et al. (1998) analisam relações entre o mito da produção e da escolha das cabeças 

humanas e o rito do bori, apontando a importância de um contrato existente entre a cabeça e o 

destino do homem. Tal contrato difere aquele que cumpre eticamente o seu dever daquele que 

se esquece de cumprir suas obrigações. Sobre o bori, os autores afirmam:

A palavra bori designa o ato de dar comida à cabeça de alguém. Por extensão 
significa  ainda o procedimento ritual  que engloba e regula esse ato.  Um bori 
alimenta a cabeça,  concebida como algo  à  parte,  distinta  do corpo,  especial, 
sagrada, poderíamos concluir, lembrando Durkheim (VOGEL et al., 1998, p. 42).
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Os autores destacam dois mitos iorubás que tratam do oleiro que produzia as cabeças 

humanas e dos adivinhos que prescreviam os ritos para se conseguir “boas” cabeças. Esses 

mitos se referem ainda àqueles que cumpriam os ritos descritos pelos adivinhos (ebós) antes de 

escolherem suas cabeças e àqueles que se esqueciam de executar esses ritos. O oleiro sabia 

distinguir uns dos outros e auxiliava aqueles que haviam cumprido o ebó a escolherem as “boas” 

cabeças e permitia  que os outros levassem cabeças muito  bonitas,  mas que eram cabeças 

“ruins”.

O bori é por eles analisado como um ritual terapêutico que estabelece o equilíbrio entre 

calma e harmonia.  O bori  não é somente um ritual  executado na iniciação,  como também é 

indicado em diversas situações, por exemplo, quando se percebe um descontrole na cabeça dos 

adeptos ao candomblé.

Outro aspecto importante reportado por Vogel et al. (1998) é a importância do  igba-ori  

(ibá-ori)  como  o  símbolo  dominante  do  ritual.  De  fato,  durante  o  ritual  do  bori,  o  ori  dos 

“borizados” é assentado116 em uma vasilha de louça branca, onde já estão dispostos elementos 

que imantam o ori  individual  de cada um. O ibá-ori  aparecerá,  assim, como o símbolo  mais 

próximo ao indivíduo e que requer cuidado muito especial.

Destacamos duas das cantigas do bori que acompanhamos, usadas para consagrar o ibá-

ori, contendo o ejé dos animais sobre a cabeça dos borizados:

Eledá orisa ma bere o!
Eleda orisa ma bere o!

Eleda ajeun orio!
Eeleda ajeun orio !

(Consagramos o orixá pessoal pela fenda na cabeça!)
(Consagramos o orixá pessoal pela fenda na cabeça!)

(Orixá pessoal se alimenta pelo ori!)
(Orixá pessoal se alimenta pelo ori!)

Apesar de o ori representar a individualização do orixá – o eledá de cada um –, não 

podemos deixar de mencionar que Ori é também uma entidade extra-humana. Prandi (2003) 

descreve quatro itans sobre Ori: o primeiro afirma que Ori é a única entidade que acompanha os 

devotos até a morte, pois a cabeça nunca é separada do corpo dos humanos, nem mesmo em 

seus rituais fúnebres e em seus enterros; o segundo descreve como Ori conseguiu ordenar a 

devoção dos orixás pelos seres humanos e como, por isso, os orixás lhes são gratos; o terceiro 

menciona a decisão de Ori de não permitir que o ori dos humanos nascesse de novo após sua 

116 No caso daqueles que não possuem o assentamento do ori, que é sempre feito durante um bori, 
que pode ser o da iniciação ou anterior a ela. Algumas pessoas podem, contudo, “tomar” um bori 
sem jamais fazerem a iniciação, o que reitera a função terapêutica do ritual.
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morte; finalmente,  o quarto itan comenta como Ori  tem o poder de nos livrar da doença,  da 

morte, da paralisia, da perda e da fraqueza.

Talvez por isso Vogel et al. (1998, p. 61) descrevam o bori como um ritual que estabelece 

uma ligação entre o indivíduo e o mundo:

O bori discorre sobre a possibilidade de existência individualizada no mundo e 
sobre a relação dessa existência individualizada com o mundo. Turner chamou a 
atenção  para  um tema amplamente  registrado  nos  processos  iniciáticos.  É  o 
tema do corpo humano como microcosmo do universo. [...] Nas representações 
afro-brasileiras,  vamos  encontrar  essa  imensa  rede  de  correspondências 
simbólicas  que  recobre  todo  o  universo  e  que  se  encontra,  sinteticamente 
inscrita, no corpo de cada ser humano.

Assim,  o  bori  nos  lembra da importância  de se  cumprir  os  ritos corretamente;  que a 

cabeça  das  iaôs  esteja  preparada  para  a  travessia,  que  o  eledá  esteja  preparado  para  a 

convivência  com  o  duplo  e  que  os  corpos  acompanhem  as  cabeças  em  um  processo 

metamórfico.  Afinal  de  contas,  não  é  a  cabeça  que  nos  encaminha  ao destino  dos  nossos 

corpos? Por isso, nossa cabeça deve ser alimentada com todos os sabores que existem como 

formas de conhecimento das religiosidades afro-brasileiras. Assim, condensa-se o macrocosmo 

na cabeça dos iniciados, de forma a lhes propiciar equilíbrio emotivo e espiritual para seguirem 

sua jornada.

Para se “levantar” o bori,  no terceiro dia executa-se também um rito preciso. Logo em 

seguida,  os  componentes  do  barco  passarão  pelo  tó,  serão  “raspados”  para  seus  orixás  e 

adornados com seus respectivos quelês. As mudanças agora já tomavam um rumo do qual não 

haverá volta. A cabeça que se preparou e o resto do corpo iriam ser marcados com as insígnias 

dos orixás, da nação de Ekiti-Efan e da sociedade religiosa do Egbé Omo Omi.

No primeiro itan sobre Ori que extraímos de Prandi (2003), percebemos que, apesar de a 

importância que se credencia aos orixás e aos odus (destino), as cabeças dos seres humanos é 

que são seus verdadeiros condutores.  Um ori  bem equilibrado,  que conhece as forças e os 

elementos  com  os  quais  pode  interagir  e  que  é  capaz  de  fazer  opções,  pode  afastar  ou 

aproximar os orixás de que necessita em diferentes momentos e diferentes lutas de sua vida. Do 

mesmo  modo,  um  ori  fortalecido  é  capaz  de  transformar  a  negatividade  de  um  odu  em 

positividade a seu favor. Um ori que se conhece é capaz de conduzir a si mesmo até a morte do 

corpo que a abriga com altivez. Ori é a única entidade que nunca se separa do ser humano e, 

por isso, deve ser tratada e constantemente ritualizada.

É preciso conhecer;  saber a hora de usar os diferentes axés que estão caoticamente 

dispersos pelo mundo. O ori que não se esquece de nenhum orixá, de todos os rituais prescritos 

e dos odus que o acompanham é capaz de libertar o ser humano da ignorância e da servidão. 
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Cada ori comanda seu corpo e, juntos, todos os corpos das sociedades religiosas afro-brasileiras 

falam de uma diáspora latente, de uma escravidão riscada em seus corpos e da luta por uma r-

existência em um meio tão desconcertante quanto a vida dura de uma metrópole. Mas, com a 

alacridade e com o respaldo de uma sociedade mundificada por uma cultura libertária, esses 

corpos tornam-se tão livres quanto a dança de seus orixás.

9.1.3 O Quelê

Escolhemos  dissertar  sobre um aparamento  (dentre tantos  outros)  que é utilizado  na 

iniciação para propiciar maior aproximação entre os iaôs e os orixás: o quelê. A razão dessa 

escolha reside na conexão desse símbolo dominante com a mundificação do sujeito religioso 

nagô.  Conforme observaremos,  ele estabelece relações diretas entre as forças dispersas no 

mundo e o processo de sacralização do corpo.

O ser que nasce de novo deve trazer insígnias de sua nova vida. O quelê é um colar, 

colocado bem justo em torno do pescoço, com dezesseis fios-de-conta nas cores do orixá dono 

da cabeça do iaô.  Cada quelê recebe os elementos e a imantação particular  de cada orixá; 

assim, estreita-se o elo entre ori, eledá e orixá. O cosmo se firmará no pescoço do ser humano.

O quelê também “come”, ou seja, ele recebe os mesmos ejés (sangue) que o rebento. Ele é 

colocado no pescoço do iaô após a raspagem, que ocorre depois do tó. Assim, dramatiza-se o 

rebento da bolsa uterina (o tó) e o rebento de um novo ser que chega com insígnia que recobre 

as substâncias de que ele é formado: o quelê. Curas são abertas em seu corpo; as insígnias 

tribais são marcadas para sempre. Após a raspagem, o corpo do iaô é lambuzado com ejé e com 

penas das aves sacrificadas. A aparência é a de um recém-nascido, recoberto com os resquícios 

placentários:  ele  renasce  como uma galinha-d’angola.  Como esses  rituais  ocorrem em uma 

cabana de pindoba construída do lado de fora do barracão, reveste-se o corpo do iaô com um 

lençol branco para que ele seja encaminhado, vagarosamente e com muito cuidado, de volta ao 

roncó.  Esses  rituais  são  executados  com o orixá  incorporado.  Não  raramente,  o  iaô  cai  ou 

desmaia durante a cerimônia, sendo carregado nos braços para fora.
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Figura 54 – Iaô de cabeça raspada e quelê no pescoço
(no centro da cabeça, uma fenda chamada “bere” ou “fari”)

Fonte: Dados da pesquisa.

Em alguns  casos,  o  iaô  poderá  usar  mais  de  um quelê;  este(s)  não  poderá(ão)  ser 

retirado(s) do pescoço do iniciado até que todo o período de preceito termine, o que significa, via 

de regra, três meses. Durante esse tempo, o iaô deverá cumprir tarefas, como rezar todos os 

dias, dormir em esteiras (mesmo em sua casa), não usar garfos para se alimentar, usar contra-

eguns (pequenas cordas amarradas ao corpo do iaô para lhe trazer lembranças das dificuldades 

por que passaram os ancestrais trazidos como escravos para a América). Também lhe estão 

vedadas relações sexuais,  assim como deverá se abster  de bebidas  alcoólicas  e de usar  a 

cabeça descoberta. Não poderá xingar ou brigar, devendo se portar comedidamente, em respeito 

e resignação ao aparamento sagrado que representa o elo mais visível entre o corpo, o orixá e o 

período de iniciação. A retirada do quelê do pescoço do iaô requer um ritual específico.
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Figura 55 – Ogum no dia da festa de iniciação (quelê em verde, contra-eguns nos braços).
Fonte: Dados da pesquisa.

Parece que o uso do quelê tem o objetivo de prolongar o efeito dos rituais que foram 

ministrados no terreiro. O quelê representa o peso ou a existência do orixá sobre o corpo do 

iniciado.  Não  há  como  esquecê-lo:  pesa  e  incomoda.  Reza  a  lenda  que  se  algum  iaô 

desrespeitar os preceitos, os fios de seu quelê poderão se arrebentar e suas contas se espalhar 

pelo chão. Muitas estórias são contadas sobre quem ousou desrespeitar seu quelê e passou pelo 

constrangimento  de vê-lo  se desmanchar  na frente dos outros.  [Devo admitir  que ainda não 

presenciei tal fato]. Mas estes são assuntos “quentes” que podem animar as rodas de conversa 

do  povo  de  santo  madrugadas  afora,  sempre  com  muito  humor,  malícia  e  acuidade. 

Naturalmente, as histórias mais “desejadas” são as quebras de quelê devido às peripécias e 

transgressões sexuais praticadas pelos iniciados.

Após o período de preceito, o quelê será entregue aos cuidados do pai-de-santo, que o 

guardará em lugar secreto. Isso se torna necessário porque, em outras obrigações da vida do 
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iniciado, a mãe ou pai-de-santo o colocará novamente ao redor do pescoço de seu filho, como 

ocorre na obrigação de três, sete ou quatorze anos. Costuma-se afirmar que uma vez que uma 

pessoa está usando o quelê, não importa sua idade de santo, ela se torna um iaô novamente. O 

poder sobre o quelê do iaô é também uma garantia sobre a guarda de sua fidelidade. O seu uso 

institui uma aproximação carismática, embora incômoda, entre iniciado e objeto sagrado. Poderá 

ocorrer, na obrigação de sete anos, que o quelê seja entregue ao iaô, propiciando-lhe a liberdade 

para a sua vida religiosa. Tal entrega poderá ser conflituosa ou pacífica, seguindo rituais precisos 

para tal.

9.2 O Oiê, a Cabaça da Liberdade

Há muitos anos, eu li um artigo em uma revista intitulada “Humboldt117” que me deixou 

instigado.  Tratava-se  de  um  artigo  produzido  a  partir  de  manuscritos  de  Hubert  Fichte,  um 

escritor alemão, sobre religiões afro-americanas. Em primeiro lugar, porque ele afirmava que “a 

relação entre o transe e o sadismo é evidente”. Mas Fichte também se refere à relação entre 

transe e liberdade:

O transe do sincretismo afro-americano, que pretendo definir aqui, apresenta-se 
como  uma das  poucas  formas  de  libertação,  de  liberdade.  Liberdade  de  um 
pouco  menos de liberdade  para algo  mais.  Ele  afasta  o  indivíduo  isolado  do 
grupo;  ele  não  o  conduz  de  modo  independente  a  algo  novo  e  totalmente 
desconhecido para o grupo.

O  transe  nunca  se  apresenta  sozinho  no  sincretismo  afro-americano.  Surge 
sempre tendo em vista os outros.

O transe tem o espectador como ponto de fuga. Onde existem pontos de fuga, 
existem relações e, portanto, estruturas.

A grande viagem para fora de si mesmo, para fora do grupo, em direção ao céu, 
ou para a água, para Guiné, para Luanda, tem algo de provisório, de falso, de 
carnavalesco, de teatral, quando não mesmo cinematográfico. Ele é um sistema 
especial, é tão extraordinário em sua primeira aparição, que acaba manifestando-
se como estrutura contrária, como estrutura de transformação, como caos.

Receio dizer que são verdadeiras várias dessas afirmações. Primeiramente, é certo que 

exista uma relação de sadismo nos transes religiosos afro-brasileiros. O grau de sofrimento físico 

e mental necessário para se tornar um iaô é alto, proporcional ao grau de sofrimento infringido 

pelas mães e pais-de-santo em seus terreiros. Entretanto, o sadismo não terminará no período 

de iniciação – ele perdurará pelo menos por mais sete anos (tempo que dura a vida de um iaô). 

Se o transe propicia o êxtase e a transformação (e isso é também verdade), ele é fustigado em 

diversos rituais e provações. Mas o transe permite o teatro, a dança. Ele desperta o interesse de 

117 FICHTER, Hubert. O transe no sincretismo afro-americano. Humboldt,  ano 42, n. 80, p. 32-36, 
2000.
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todos  e  garante  a  atenção  do  terreiro  inteiro.  O  indivíduo  tonifica  o  mundo  com  a  sua 

dramatização. Tonificando o mundo, fortalece a si mesmo. 

Como informei,  sete anos se passarão até que um iaô se transforme em um ebome 

(irmão mais velho) e faça cessar as humilhações e as dilacerações de seu amor-próprio. Durante 

esse período, o iaô se portará como um ignorante, curvar-se-á mediante todos, resignar-se-á da 

igualdade entre seus irmãos. Os outros se regozijarão disso; é como todos se tornam ebomes 

um dia. Em uma roda de candomblé, logo se distinguem esses proto-seres humanos: eles estão 

sempre  no  final  da  fila  que  entra  no  terreiro  para  formar  a  roda;  eles  são  obrigados  a  se 

rebaixarem quando os atabaques param de tocar; eles apresentam tímida postura e prestam 

sempre  serviços  à  casa,  como  servir  comidas  e  bebidas  aos  visitantes  e  a  seus  irmãos 

superiores.  A  vaidade  e  o  orgulho  de  babalorixás  e  ialorixás  (pais  e  mães-de-santo, 

respectivamente) e dos ebomes da casa poderão sempre atuar contra eles, a fim de lhes mostrar 

o seu significado.

O excesso de ritos, de sofrimentos e de zelos impostos aos iaôs produzem no Brasil um 

espetáculo de dramaticidade, cuja “peça em cartaz” parece ser a própria humilhação da diáspora 

e da escravidão. Por isso, talvez, tantas lembranças da escravidão sobre os corpos dos iniciados: 

xaorôs118,  contra-eguns,  quelês,  mutilações e humilhações.  Tudo isso repassa a  história  dos 

negros africanos no Novo Mundo. Muito embora a dança seja divina e transformadora, o drama 

central recairá sobre a carne e o espírito dos iniciados. Não podemos, ainda, nos esquecer dos 

dramas próprios da cultura africana em seus territórios de origem, que também falam das lutas, 

das dominações ou das injustiças, como nos revelam tantas passagens mitológicas dos orixás 

africanos  “na  África”.  Mas,  atenção:  tolhe-se  o  comportamento  litúrgico  e  não  as  infinitas  e 

diferentes  formas de  ser  do indivíduo;  ao  contrário,  fortalecem-se  a  sua força  vital  e  a  sua 

consciência sobre si mesmo.

O transe permite a dança, que,  por sua vez, propicia o caos; que, por sua vez, possibilita a 

transformação e a liberdade. Parece que a liberdade tem um preço; parece que a leveza, para 

ser leve, necessita do peso do mundo sobre o corpo desses religiosos. Mas a liberdade chega, 

um dia, dentro de uma cabaça – a representação dos dois mundos integrados da mitologia nagô: 

o orum e o aiê. E como não poderia deixar de ser, novamente o iaô estará com seus contra-

eguns, xaorôs, quelês e terá novamente sua cabeça raspada para receber sua cabaça, seu Oiê. 

A cerimônia da entrega do Oiê é das mais importantes na vida dessa sociedade. Em algumas 

casas, ela é executada no interior de “quatro paredes” e somente pouquíssimos convidados são 

118 Espécie de tornozeleira  de palha-da-costa,  ornada de guizos,  usada pela iaô na camarinha 
durante a sua iniciação (HOUAISS e VILLAR, 2001, p. 2893).
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admitidos. Em outras, procede-se à a entrega do Oiê publicamente, para que um número maior 

de pessoas possa testemunhá-la (Figura 56).

Figura 56 – Entrega do Oiê no terreiro de Eliete de Iemanjá.
Fonte: Dados da pesquisa.

Adilson  de  Oxalá  (1998)  revela  em  seu  livro  (“Igbadu,  a  Cabaça  da  Existência”)  a 

importância  das  cabaças  no  mito  da  criação  do  aiê  pelos  orixás.  Na  conflituosa  descrição, 

Odudua,  filha  de Orumilá  e  responsável  pela  criação do aiê,  porta uma grande cabaça que 

continha  quatro  pequenas  cabaças  nas  cores  branca,  azul,  vermelha  e  preta.  Da  pequena 

cabaça branca emergiu um pombo que espalhou pó branco sobre o caos; desse ato surgiu o 

elemento  “ar”;  da  cabaça  azul  despontou  um grande  caramujo  que  pairou  sobre  o  espaço, 

jorrando  água;  da  cabaça  preta  apareceu  uma  galinha-d’angola  que  ciscava  a  areia  e  a 

espalhava pelo aiê; a areia misturou-se à água e formou a lama. Finalmente, Odudua abriu a 

cabaça vermelha; dela saiu um camaleão que expelia fogo pela boca; o fogo transformou-se em 

energia e evaporou a água. Assim, formaram-se as nuvens e, com elas, a chuva. Porém, como 

ainda não havia terra firme, Odudua retirou uma última pequena cabaça que lhe fora entregue 
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por seu pai. Dela saiu uma terra que Odudua entregou aos quatro animais, que se encarregaram 

de espalhá-la pelo aiê. A vida surgiu de um saco de sementes que Ossaim portara; elas foram 

entregues ao pombo, para que ele as espalhasse pela Terra.  Cada orixá  que acompanhava 

Odudua passou a reinar sobre seu elemento. Assim, Iansan tomou conta dos ventos e dos raios; 

Iemanjá e Oxum, das águas; Nanã e Omolu, da lama e da terra; Xangô, do fogo; e assim por 

diante.

Entretanto, a criação dos seres humanos fora ordenada a Obatalá, irmão primogênito de 

Odudua. Quando ele chega ao aiê para colocar os seres humanos sobre o solo,  cria-se um 

conflito entre os dois. Aconselhada pelo adivinho, Odudua se reúne com Obatalá, carregando 

consigo a grande cabaça que levara para o aiê. Ela pinta, então, a parte superior da cabaça de 

branco e a parte inferior de preto. Ensina-lhe, então, o adivinho:

Isso feito, as duas partes deverão ser acopladas, para nunca mais se separarem, 
simbolizando  a  união  dos  planos  de  existência.  A  parte  de  cima,  branca, 
representará o Orun, o mundo espiritual do qual somos todos oriundos e que 
pertence a Obatalá. A parte inferior, negra, pertence a ti, Odudua, e representa o 
mundo  material  que  criaste  e  todas  as  formas  de  vida  que  nele  habitam  e 
habitarão.

Esse  símbolo  se  chamará  Igbadu,  a  cabaça  da  existência,  e  nele  estarão 
reunidas, simbolicamente, todas as coisas existentes no Universo, e que deverão 
ser mantidas no mais absoluto segredo, tal o poder que irá conferir a quem o 
possuir (OXALÁ, 1998, p. 60).

Após o Odum Igê (obrigação de sete anos), quando o iaô recebe a cabaça, ele alcançará 

o status de um ebome e poderá se portar como seus irmãos mais velhos. Além disso, ele terá 

permissão para levar seus assentamentos e seu quelê para sua casa.  Mas a cabaça não é 

entregue vazia: nela estão contidas representações dos quatro elementos e alguns objetos que 

propiciam a autonomia e a liberdade do iaô. Dentre esses objetos, destacamos: (i) o obé (faca 

sacrifical)  do  orixá  do iaô,  que fora  adquirida  no período de sua iniciação  e que significa  a 

autonomia em sua relação com o seu orixá; (ii) o jogo de búzios, sistema oracular que dá ao iaô 

autonomia para se comunicar com os orixás, diagnosticar problemas e doenças e prescrever, 

para si e para os outros, os caminhos de solução e de curas indicados pelo oráculo; (iii) o decá, o 

símbolo dominante, insígnia diferencial do ebome – um colar especial que é reconhecido por 

seus pares como tal.

O iaô é agora conhecedor e portador dos segredos do Universo. Ele detém o poder de se 

tornar um novo criador ou um procriador da magia do Universo. O ser humano torna-se matéria 

criativa e consciência universal que organiza um novo caos. Desses ebomes serão “plantados” 
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outros axés,  outros terreiros;  eles  terão seus próprios filhos,  formarão suas famílias  e darão 

continuidade ao mundo ao qual pertencem.

Afirmamos, assim, que o sentido da liberdade se faz sob um jogo de, ao menos, dois 

sentidos.  Só  podemos  compreender  a  liberdade  a  partir  de  seu contrário:  a  servidão.  Se  a 

liberdade fosse um dado  a priori  na sociedade humana, não haveria sentido falar dela. Só há 

sentido  falar  na  liberdade  humana e  social  porque  bem conhecemos  o  seu  oposto.  E é  na 

dramatização da servidão que o iaô encontrará a sua liberdade. Mas esta lhe é concedida em um 

momento em que seu amadurecimento (puberdade?)  social  já  lhe permitiu compreender  seu 

“lugar” de enunciação no mundo.

Esse  lugar  o  admite  da  forma  que  ela/ele  é.  Admite-o  não  como  modelo  de 

comportamento, de conduta social ou de moral, mas a partir de uma ética centrada na relação 

entre  indivíduo  e  meio,  calcada  nas  imbricações  desse  indivíduo  com  a  sua  sociedade  de 

pertencimento e, principalmente, com seus orixás, que, no fundo, são as representações de todo 

o meio natural e social. A lógica é a lógica da relação e do equilíbrio dinâmico. E para que a 

liberdade seja exercida com responsabilidade, mostra-se ao iaô o mais cruel lado da existência 

humana: a servidão!

A mesma servidão que sofreram os negros escravos que vieram ao Novo Mundo ou a 

mesma servidão que sofrem os oprimidos e excluídos na atual  sociedade brasileira.  Mas há 

também o seu reverso: mostra-se também que a condição da superação da servidão, obtida por 

meio  do  caótico  teatro  humano,  é  a  sublimação;  o  poder  de  saber  que  a  história  das 

religiosidades afro-brasileiras também conta uma história de conquistas, de lutas gloriosas e de r-

existências.

A liberdade  nos chega assim como um clamor  pela  existência  –  entre  os  nossos.  A 

liberdade é um meio de coexistir de igual para igual; ou melhor: ela é um meio de coexistir a 

partir  das  diferenças  para  aquilo  que  nos  torna  iguais,  para  a  interseção  entre  nossas 

diversificadas existências.

A faca, o jogo e o decá não representam a partida para um mundo desconhecido, mas a entrada 

voluntária  em  um  mundo  já  demasiadamente  marcado  em  nossos  corpos.  Fomos,  enfim, 

mundificados e,  uma vez mundificados,  o Universo nos aparece como a fronteira de nossas 

singularidades. Somos a própria representação desse Universo, o Theatrum Orbis Terrarum em 

carne, osso e espírito. Eis porque existem os seres humanos. Eis porque a nossa geografia se 

confunde  com  a  geografia  da  metrópole  do  Rio  de  Janeiro:  uma  fronteira  aberta  para  a 

controvertida experiência humana.
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 (Parênteses  antes  da  Morte)  Pois  é  Preciso  Viver  São  Jorge  e  Ogum no  Campo  de 
Santana: os Guerreiros que Desconhecem Limites Fundam um Lugar de Encontro em Meio 
a uma Paisagem Urbana

[...]
Eu estou vestido com as roupas

e as armas de Jorge
Para que meus inimigos

tenham pés e não me alcancem
Para que meus inimigos

tenham mãos,
não me toquem

Para que meus inimigos.
tenham olhos e

não me vejam
E nem mesmo um pensamento

eles possam ter para me fazerem mal
[...]

Pois eu estou vestido com as roupas
e as armas de Jorge

[...]
Jorge é de Capadócia, salve Jorge!

(Jorge da Capadócia. Jorge Ben Jor)

O artigo  de  Sahr  (2001)  –  O mundo  de São  Jorge e  Ogum:  contribuição  para  uma 

geografia da religiosidade sincrética – foi responsável por um desencadeamento de questões 

que finda nestes escritos. Isso porque esse foi o primeiro artigo com que tive contato em que se 

discutia o candomblé na Geografia, a partir de análises comparativas entre o culto a São Jorge e 

o culto a Ogum.

A aparência de São Jorge nos cortejos tradicionais do Rio de Janeiro e no dia de 
Corpus  Christi  foi  intensamente  ligada  à  representação  do  poder  público.  A 
procissão  se  direcionava  da  capela  de  São  Jorge,  local  sacralizado  e 
representativo  do santo,  ao Largo do Paço (hoje  Praça XV),  lugar  central  do 
poder institucional.

A relação de Ogum com o poder é bem diferente.

O espaço de poder religioso de Ogum, contrariamente, apresenta-se em uma teia 
de  relações  particulares,  muitas  vezes  invisíveis  para  a  sociedade  em geral. 
Aplica-se a esse caso outro conceito de poder (SAHR, 2001, p. 61).

Desse modo, o artigo servira como propulsor de muitas especulações geográficas que eu 

pudera pensar sobre o tema. Entretanto, inquietava-me Sahr, em seu artigo, descrever e discutir 

o  cortejo  de  Corpus  Christi,  porém,  não  descrevia  nem  discutia  o  culto  a  Ogum.  As 

considerações sobre Ogum terminavam com a declaração anteriormente transcrita: ”Aplica-se a 

esse caso outro conceito de poder”.
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Percebo  hoje,  como franco-atirador,  que  faltou  a  Sahr  observar  e  compreender  essa 

relação a partir  do sagrado vivido que propõe outras chaves de compreensão do fenômeno. 

Desse modo, munidos com o objetivo de viver e vivenciar São Jorge e Ogum, dirigimo-nos à 

festa de São Jorge no Campo de Santana. Antes, porém, rememoremos um pouco a história 

desse santo.

São Jorge nasceu na Capadócia119 no ano de 280. No final do século III, o cristão Jorge 

trocou a Capadócia, na Turquia, pela Palestina, vindo a ingressar no exército de Diocleciano. 

Jorge logo se destacou, sendo elevado a conde e depois a tribuno militar. Tudo ia bem, até que 

as perseguições aos seguidores de Cristo reiniciaram. Jorge não quis negar sua fé, fazendo com 

que Diocleciano se sentisse traído. O imperador, então, condenou-o às mais terríveis torturas. E 

Jorge conseguiu vencer todas elas. Suportando uma dor atrás da outra, o filho da Capadócia 

suportou as lanças dos soldados, permaneceu firme sob o peso de uma imensa pedra, obteve a 

cicatrização imediata das navalhadas que recebeu e resistiu ao calor de uma fornalha de cal. A 

cada  vitória  sobre  as  torturas,  Jorge  ia  convertendo  mais  e  mais  soldados.  O  imperador, 

contrariado, chamou um mago para acabar com a força de Jorge. O santo tomou duas poções e, 

mesmo assim, manteve-se firme e vivo. O feiticeiro juntou-se à lista dos convertidos, assim como 

a própria esposa do imperador.  Essas duas últimas "traições" levaram Diocleciano a mandar 

degolar o ex-soldado em 23 de abril de 303. Conta-se ainda que o bravo militar matou um dragão 

para salvar a filha do rei de Selena e todos os habitantes dessa cidade (Líbia). No século XIV, 

Jorge já é admitido como patrono da Inglaterra e também de Portugal, Veneza e Gênova. Sua 

popularidade está no auge. Com o fim da era da cavalaria e com o advento do protestantismo, o 

culto a São Jorge sofre alguns abalos. Contudo, permanece forte entre as camadas populares, 

resistindo até mesmo ao expurgo no calendário religioso promovido pelo papa Paulo VI,  que 

retira o status de santo dos personagens sobre os quais não há evidência histórica.

Nas religiões afro-brasileiras no Rio de Janeiro, São Jorge é sincretizado ao orixá Ogum – 

orixá guerreiro do Reino de Ifé, na Nigéria.  Ogum é um orixá guerreiro e protetor, ligado aos 

caminhos, às guerras, à tecnologia e aos conflitos; era ainda o conhecedor do segredo da forja 

do ferro, com o qual produzia ferramentas para a agricultura, a caça e a guerra. Era filho de 

Odudua, rei da cidade de Ifé. Tornou-se um Onirê, o Rei da cidade de Irê, após alguns episódios 

de sangrentas guerras entre o reino de Ifé e o reino de Irê. Com suas conquistas militares, Ogum 

alcançou prosperidade ao seu reino e prestígio mediante seu pai, Odudua. Foi alvo de traição, de 

119  A Capadócia é uma região da Turquia. É conhecida por sua singular paisagem lunar, suas 
cidades subterrâneas que serviram de abrigo aos antigos cristãos, bem como suas casas e 
igrejas  escavadas  nas  rochas.  Fonte:  Wikipédia,  a  enciclopédia  livre.  Disponível  em: 
http://wikitravel.org/pt/Capad>. Acesso em: 29 jun. 2008.
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mal-entendidos e de injustiça, sendo desprezado por aqueles que quando dele precisaram, o 

entronaram como o rei de Irê. Alguns itans contam que Ogum foi um ébora (ser humano) que se 

tornou Orixá.

Sua cor na umbanda é o vermelho; no Candomblé, azul-escuro, por vezes, o verde. Essa 

composição sincrética formada a partir de São Jorge-Ogum tornou-os nos mais populares ídolos 

religiosos no Rio de Janeiro,  a ponto de se tornarem os patronos da maior parte dos times de 

futebol e das escolas de samba da cidade.  O culto a São Jorge é maior  que o culto a São 

Sebastião – santo padroeiro da cidade – ou a Nossa Senhora. Essa popularidade não pode ser 

entendida  afastada  do  sincretismo  a  Ogum,  justamente  em  “clássicos”  ambientes  onde 

predominam a raça e a cultura negra no Rio de Janeiro – no samba e no futebol.

Esse modelo sincrético possui, ao menos, quatro possibilidades ritualísticas que podem 

aparecer mescladas entre si:  (i)  o culto a São Jorge praticado por algumas igrejas católicas 

espalhadas  pela  cidade;  (ii)  o  culto  a  Ogum nos  terreiros  de  umbanda,  onde  é  venerada  a 

imagem de São Jorge e onde lhe são endereçadas orações; (iii) o culto a Ogum nos barracões 

de candomblé,  onde não aparecem referências  ao santo  católico;  (iv)  o  culto  sincrético  que 

ocorre, por exemplo, no dia 23 de abril, na Igreja de São Jorge do Campo de Santana e em suas 

redondezas, onde e quando as três manifestações anteriormente apontadas ocorrem no mesmo 

tempo e no mesmo espaço.

Na rota em que seguimos em direção ao Campo de Santana, no dia 23 de abril de 2008, 

pouco antes das cinco horas da madrugada, passamos pela Lapa, em uma véspera de feriado 

municipal – Dia de São Jorge120. Devido à movimentação noturna do bairro, onde milhares de 

jovens se embalam na madrugada, nós nos deparamos com um pequeno congestionamento no 

trânsito. Entramos pela Rua dos Inválidos até alcançar a esquina da Praça da República.

Havia nesse ponto alguma movimentação: alguns bares estavam abertos, “flanelinhas” 

guiavam os motoristas até as vagas,  trabalhadores montavam equipamentos de som em um 

palco  e  pessoas passavam.  Descemos do táxi  e,  no  caminho para  a  igreja,  encontrávamos 

inúmeras barracas onde alguns jovens, provavelmente na “saideira” da Lapa, conversavam em 

algumas mesas. Aos poucos nos aproximávamos da igreja e notávamos uma concentração de 

pessoas cada vez maior. Encontramos uma multidão (quase) silenciosa que se espalhava pelas 

ruas. Apesar de ainda estar escuro, podíamos perceber os sujeitos presentes na multidão.

Mulheres  negras  elegantes  trajavam vestidos  vermelhos  e  brancos;  moças  animadas 

questionavam se a maquilagem usada para a noite não estava muito forte para o dia que se 

anunciava. Mulheres acima dos oitenta quilos equilibravam-se em saltos altos. Homens negros 

120  O governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, decretou, no ano de 2008, que o Dia 
de São Jorge é também feriado estadual.
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elegantes  trajavam  boas  calças  de  linho  branco  e  camisas  vermelhas;  abadás  brancos  e 

vermelhos;  ternos  brancos  e  chapéu-panamá;  calças  vermelhas,  calças  jeans,  camisas  com 

estampas  de  São  Jorge.  Homens  magros,  fortes  ou  gordos,  brancos,  negros  ou  mulatos 

pareciam como que saídos  de uma escola  de samba:  uma bateria  ou uma diretoria  inteira. 

Homens  e  mulheres  cristãos  oravam  solenemente.  Jovens,  adultos  e  anciãos  formavam 

diversificada e harmoniosamente uma multidão que não era qualquer multidão. Casais oravam, 

casais  passeavam.  Gays oravam,  gays passeavam.  Lésbicas  oravam,  lésbicas  passeavam. 

Homens sozinhos, ou em grupo, mulheres sozinhas ou em grupo: os corpos se encontravam 

naquele  lugar  e  naquele  momento.  Homens  de  sapatos  brancos,  vermelhos  ou  brancos  e 

vermelhos – modelos exclusivos. Vendedores ambulantes vendiam toda sorte de aparamento de 

“Jorge”.  Famílias  oravam  e  passeavam.  O  ambiente  é  de  respeito.  Travestis  em  vestidos 

comportados compartilham a multidão.

Aquele conjunto se diferenciava de outros conjuntos que cotidianamente se formam na 

metrópole.  Anéis,  pulseiras,  cordões,  medalhas,  fitas,  estandartes,  fios  de  conta  vermelho  e 

branco, fios de conta azuis; São Jorge/Ogum estava presente em praticamente todos os corpos, 

corações e mentes. Havia algo que unia a multidão em todas as suas diferenças: o culto a São 

Jorge, a São Jorge/Ogum ou a Ogum. Tudo diferente, cada um no seu intermundo, mas, ao 

mesmo  tempo,  todos  juntos  com  os  iguais  e  com  os  diferentes.  Conflitos?  –  poderão  me 

perguntar – Respondo: poucos.

A  missa  começara  há  algum  tempo  e  era  transmitida  por  caixas  de  som para  essa 

multidão do lado de fora – poucos conseguiam entrar na pequena igreja. Ao seu redor, todas as 

ruas estavam tomadas pela  multidão.  Uma flâmula  da “Paz”  caía  sobre o telhado da igreja, 

conclamando o clima do lugar.  Em um determinado momento, o padre pede que os devotos 

façam seus pedidos a São Jorge: (quase) absoluto silêncio!  Naquele momento, percebo que 

alguém não parava de tocar um atabaque; era o único som que se podia escutar – uma batida de 

umbanda. Ao me aproximar do atabaque, notei que as pessoas do entorno cantavam, baixinho, 

“pontos” de Ogum.

Ogum, vencedor de demanda,
Quando vem de Aruanda

É pra salvar filho de Umbanda.
Ogum, Ogum Iara,

Salve os campos de batalha,
Salve a sereia do mar. [...]

Permaneci imerso na gira de umbanda, que só agora percebia existir. Naquela multidão 

disforme havia grupos, giras, rodas, orações individuais e coletivas. Começava a entender o todo 

e  suas  partes.  No  meio  da  gira,  entretanto,  a  transmissão  da  missa  desaparecia.  Agora 
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estávamos em uma gira de Ogum emoldurada pela evidência visível da paisagem: a Igreja de 

São Jorge. Continuavam os pontos que agora me fazem lembrar Nietzsche:

Ogum me disse que dançá nagô é bom!
Que dançá nagô é bom!

Dançá nagô é bom!

Aparece um membro da multidão que reclama do barulho, dizendo ao ogan que tocava o 

atabaque que ele não estava escutando a missa direito. Imediatamente, o ogan121 lhe responde: 

“Meu senhor, aqui a gente reza cantando, acende uma vela e coloca um copo d’água no chão.  

Eu sei o que eu passei pra tá’qui. Ogum é meu pai! cumpro essa promessa há mais de dez anos.  

Se quisé, tá convidado pra ficá´qui”. O reclamante pede desculpas e se retira. A roda aplaude e 

continua cantando. Não há lugar para a censura.

De repente, um membro da gira “vira” com Oxalá! O ogan pára de tocar o atabaque, 

levanta-se para “acordar o cavalo”. No momento em que isso acontecia, o padre anunciava pelos 

alto-falantes: a Paz de Cristo! As pessoas abraçam os conhecidos e os desconhecidos no meio 

da rua e desejam: a Paz de Cristo! Oxalá e Cristo (equivalentes sincréticos) se encontram no 

Campo de Santana a convite de São Jorge e Ogum. O ogan retorna ao atabaque e continua a 

tocar.

Em poucos minutos acontece o foguetório; pode-se escutar a banda da Polícia Militar – da 

qual São Jorge é patrono – tocando. A missa termina. A multidão aplaude e conclama: Viva São 

Jorge!  A  gira  de  umbanda,  pequena  de  início,  agora  parece  ter  crescido.  Pessoas  e  mais 

pessoas se juntam e formam uma enorme roda em frente à igreja. Outras pessoas saem da 

igreja e uma gigantesca fila,  que dava dupla volta na Avenida Presidente Vargas,  começa a 

entrar vagarosamente na igreja.

Na esquina da Avenida Presidente Vargas, em um palco montado, começa a celebração 

de uma missa campal. Leio a programação e descubro que haveria dez missas campais naquele 

espaço durante todo o dia, uma após a outra. O metrô já começara a funcionar e, pelo acesso da 

Avenida Presidente Vargas à Estação da Central do Brasil122, pessoas chegavam e iam embora. 

Provavelmente, vinham de ou iam para muitos destinos variados: de metrô ou de trem podia-se 

alcançar quase toda a cidade. Ainda havia os ônibus que improvisavam paradas na pista central 

da avenida, uma vez que a pista lateral estava fechada, abrigando fiéis, vendedores ambulantes 

e a longa fila para entrar na igreja.

121  Cargo de hierarquia masculina responsável pelo toque de atabaques, sacrifícios de animais, 
entre outras funções em uma casa de Candomblé ou Umbanda.

122  Estação Central do Brasil é uma estação ferroviária, localizada no centro da cidade do Rio de 
Janeiro operada pela Supervia. É o ponto final dos trens que trafegam pela cidade.

242



Por  volta  das  sete  horas  da manhã,  decido  tomar  um café.  Caminho  em direção  às 

barracas  e  aos  bares  por  onde  chegara.  Descubro,  então,  o  desjejum  da  multidão:  samba, 

churrasco e cerveja. Lembro-me de um ponto que acabara de escutar na roda de umbanda:

Ogum não devia beber,
Ogum não devia fumar.

A fumaça é a nuvem que passa,
E a cerveja é a espuma do mar

Decido de pronto trocar meu café com pão e manteiga por uma cerveja e um pão com 

lingüiça. É dia de São Jorge, é dia de Ogum. É dia de festejar o sagrado. Caminho até as últimas 

barracas da rua e percebo que nas barracas onde antes havia jovens saídos da Lapa, agora se 

forma uma roda de candomblé que canta em ioruba quase como um lamento:

Ogum dê onirê.
Irê, Ilê, Ogum já.
Akoro dê, onirê,

Irê, Ilê, Ogum já ô123.

O sagrado  vivido  naquele  lugar  desconhece  limites  rígidos  entre  diferentes  religiões, 

espaço sagrado e espaço profano, diferenças pessoais,  sejam quais forem. O sagrado vivido 

naquele lugar é uma fronteira aberta à convivência, à tolerância e aos atos de fé. São Jorge e 

Ogum fundam um lugar de convivência, um lugar de encontro.

Atos de fé vão se tornando atos de alegria.  A fé que está na multidão que ruma de 

madrugada à Igreja de São Jorge está presente nas palavras do padre que professa a missa; 

está no fervor das giras de umbanda em frente à igreja; está na magia das rodas de candomblé 

que se formam ao longo da rua. Mas a fé está também nos que bebem cerveja e sambam no dia 

de “Jorge”; está nos corpos que celebram São Jorge e Ogum sem preconceitos.

Uma volta pelo lugar nos oferta uma paisagem instigante. Sisson (1986) esclarece que o 

Campo de Santana é um parque municipal que foi projetado pelo paisagista Glaziou, em estilo 

pitoresco, tendência paisagística ligada ao movimento romântico no século XIX. Nele se pode 

observar  caminhos  tortuosos,  pontes  com  corrimões  imitando  tronco  de  árvores,  árvores 

seculares, cuícas, patos, pavões, canteiros e bancos: uma rara área verde encravada ao lado da 

Avenida Presidente Vargas e em frente à Estação Central do Brasil. 

A região  da  Central  do  Brasil  é  um  entroncamento  metrô-rodo-ferroviário  de  grande 

importância  para  a  cidade,  porque  diariamente  são milhares  de  cariocas  e  fluminenses  que 

circulam pela região. É o principal pólo de ligação do Rio de Janeiro com a periferia do município. 

123  Tradução: Ogum guerreiro Rei de Irê. Irê é a casa de Ogum. A coroa de Onirê pertence a 
Ogum. Irê é a casa de Ogum.
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Os  trilhos  do  metrô  e  dos  trens  suburbanos,  bem  como  as  largas  vias  de  circulação  de 

automóveis  da  Avenida  Presidente  Vargas,  parecem  emoldurar  esse  lugar  ritual  de  São 

Jorge/Ogum e conectá-lo a diversos outros lugares. 

No  espaço  denominado  Praça  da  República,  que  rodeia  o  Campo  de  Santana,  há 

diversos  prédios  públicos  quase  todos  muito  antigos  como a  antiga  residência  de  Marechal 

Deodoro de onde ele saiu para a proclamação da república. Há um hospital municipal (Souza 

Aguiar), o Arquivo Nacional (que abrigou, de 1868 a 1983, a Casa da Moeda), uma unidade do 

Corpo de Bombeiros. A igreja de São Jorge se situa na esquina da rua da Alfândega e a Praça 

da  República  estando  lateralmente  colocada  ao  Campo  de  Santana.  A  festa  de  São  Jorge 

acontece nesse espaço urbano que une o passado ao presente e que funciona como um centro 

de comércio (Saara) e de transportes metropolitanos.

Aqui ocorre uma interessante possibilidade de leitura mística. Conforme já demonstramos, 

Ogum é um orixá que reina sobre as estradas, especialmente as estradas com trilhos como as 

que recobrem as estradas-de-ferro dos trens da Central do Brasil e as linhas do metrô carioca, e 

sobre  os  meios  de  tecnologia.  Já  Exu,  seu  irmão,  que  na  santeria  cubana  é  inclusive 

compreendido  como  uma  “qualidade”  de  Ogum,  reina  sobre  a  comunicação  e  o  comércio, 

conforme também já adiantamos. A proximidade entre os dois orixás aparece espacializada nos 

terreiros de candomblé quando assentamentos de Exu e de Ogum são colocados na entrada dos 

terreiros.  Visto sob este prisma,  o Campo de Santana surge como um lugar  privilegiado  da 

presença desses dois orixás. 

O dia segue entre missas campais, visitações e missas na igreja, atos de fé, muitas velas, 

muita gente, muita festa. Decido enfrentar a fila e entrar na igreja. Demoro mais de uma hora 

para consegui-lo. Bom humor e paciência são palavras de ordem. Seguranças da igreja passam 

“recolhendo” pessoas de idade e famílias com bebês para uma entrada especial, mais rápida. 

Entro na igreja tomado por forte emoção, ao mesmo tempo em que concedia uma entrevista a 

uma jornalista da “Folha de S.Paulo”, que desejava conhecer a minha opinião sobre o decreto do 

governador que instituíra o dia de São Jorge como feriado estadual. Respondo, imbuído de um 

sentimento de êxtase, que São Jorge/Ogum é a alma conciliatória dessa metrópole.

O padre entusiasma a multidão dentro da igreja, com vivas a São Jorge. Ele informa que 

São Jorge é cultuado no mundo inteiro e que no dia consagrado a ele são realizadas festas em 

Portugal, Inglaterra, Grécia, Geórgia, Lituânia, Barcelona e também na cidade de Moscou, onde é 

santo padroeiro, e em Israel, onde é festejado por ter sido criado na cidade de Lida. O santo 

católico é universal e, ao que tudo indica, é papel da Igreja universalizá-lo, pois, no Brasil, São 

Jorge é conhecido como “o santo macumbeiro” – uma apropriação singular desse santo que traz 
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duas questões: (i) uma grande popularidade, especialmente entre não-cristãos; (ii) um desvio do 

culto cristão ao santo.

Com dificuldades, alcanço a nave central da igreja e enxergo a imagem de São Jorge. O 

sacristão pede à multidão para abrir espaço, para que o padre possa passar para jogar água 

benta em todos. De repente, a banda da Polícia Militar entra pelas portas principais da igreja, 

tocando o Hino Nacional. As pessoas parecem se comprimir no espaço apertado e mais pessoas 

entram na nave central. Todos cantam. Ninguém reclama nem faz cara feia, somente aplausos.

No final do dia, uma banda toca axé-music em uma das barracas. Um grupo de homens 

dança ritmadamente ao lado da banda. Aos poucos, outros corpos acompanham as coreografias 

junto a eles. Agora, formam um grande grupo – todos dançam. “Gringos” que não sabem dançar 

entram no grupo. Eles dançam também.

Ao fundo, sobre um palco, uma banda toca samba. Corpos sambam: mulheres gordas e 

felizes  levitam  sensualmente  sobre  saltos  altos  no  meio  do  asfalto  em  acorde  com  seus 

parceiros; casais acertam o passo e o compasso acelerado e elegante; mulheres dançam juntas. 

O culto ao corpo passa aqui por uma perspectiva diferenciada das academias de ginástica da 

Zona  Sul  da  cidade.  A  sensualidade  é  múltipla.  No  fundo  do  palco,  uma  faixa  anuncia:  “A 

intolerância religiosa impede a cidadania e a democracia”.

Para  essa  multidão,  não  há  como  deixar  de  viver  São  Jorge  e  Ogum  em  seus 

tempos/espaços, em seus lugares de encontro. É preciso intermundificar-se com essa vivência. 

Ainda  que  saibamos  que  esse  evento  irá  se  esvair  e  que  aquele  lugar  representa  fluidos 

efêmeros e fortuitos encontros e que nenhuma espécie de identidade definitiva ou delimitada fora 

ali construída. Contudo, é preciso entender que essa vivência não se desprende dos corpos dos 

que ali estão. Como momentos de um pleno viver, carregam essa experiência de comunhão. São 

corpos que compartilham lugares sagrados. Pertencimento e liberdade são fundamentos desse 

lugar.

Identificar-se  nesses  espaços-tempos  é  admitir  o  pertencimento,  a  liberdade,  a 

transcendência e a infinita capacidade humana de se transformar. A identidade não restringe, ela 

amplia horizontes. Tal como o sagrado, ela pode romper limites e se fazer fronteira aberta em 

mundos  libertários.  São  Jorge/Ogum  efetivamente  me  mostraram  Heidegger,  Nietzsche  e 

Merleau-Ponty. É preciso pertencer para estar livre, é preciso se intermundificar para se tornar 

uma ponte. O sagrado vivido é composto de fronteiras que integram o sujeito ao mundo, o corpo 

ao lugar e o lugar ao espaço vivido. Nós nos fazemos ponte entre a experiência sagrada e o 

mundo cotidiano.  É  preciso  viver  antes  de morrer.  Os espaços-lugares  são acontecimentos: 

eventos, nodosidades e contigüidades.

245



Respondendo à nossa inquietação inicial, poderíamos dizer que compreendemos que, a partir do 

sagrado vivido, as relações de poder entre São Jorge e Ogum são imanentes capacidades de 

coexistência sem limites de distinção. É claro que poderíamos agregar outras possibilidades de 

abordagem sobre poder nessa questão que levantamos. Mas gostamos de afirmar que o poder 

que segmentos sociais subalternos possuem de se territorializarem é infinito, apesar de todos os 

pesares e de todos os poderes que se colocam contra essa existência.

9.3 A Morte é Branca
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Por volta  das oito  horas da manhã,  pequenos grupos de pessoas vestidas  de 

branco e ornamentadas com fios-de-conta124 de Xangô125 se espalhavam por um trecho da 

Avenida  Javari,  situada  em  Engenheiro  Pedreira  (município  de  Japeri,  região 

metropolitana do Rio de Janeiro).  Ainda que fosse final  do mês de julho,  meados do 

inverno fluminense, o Sol já esquentava a Terra e o calor se fazia sentir. Olhávamos para 

o  moribundo  córrego Javari  e  para  a  paisagem de  entorno;  olhávamos  para  o  nada, 

tentando  encontrar  algo  indefinido.  Particularmente,  eu  me  lembrava  das  histórias 

contadas pelo pai-de-santo Alvinho de Omolu sobre aquele córrego, quando ali instalara 

seu terreiro de candomblé na década de 1980: dos mergulhos que ali dava, dos ebós que 

ali depositava e da abundância das águas daquele moribundo e fétido córrego que corria 

diante de meus olhos. O corpo de Alvinho era agora velado dentro do terreiro, seguindo 

os preceitos e os rituais fúnebres pertinentes.

Eu conversava com meu irmão-de-santo Robson de Omolu, quando, de repente, 

escutamos um grito. Era uma moradora vizinha ao terreiro, que, alegremente, convidava 

uma pessoa, que passava do outro lado do córrego, para uma celebração que ocorreria 

naquela  noite  em  uma  igreja,  informando-lhe  que  naquele  dia  havia  motivos  para 

comemorarem. Meu irmão-de-santo lançou um “palavrão” e mergulhou novamente seu 

olhar no infinito. Lembrei-me, então, das conflituosas relações e de histórias, muitas vezes 

engraçadas, entre Alvinho e seus vizinhos.

No universo religioso afro-brasileiro, a morte é percebida como uma passagem da 

vida no aiê126 para o orum127, como um retorno do axé que individualizamos em nossas 

vidas  a  um  princípio  originário.  A  morte  representa  um  processo  indispensável  à 

continuidade  da  vida  e  à  passagem  espiritual  dos  seres  humanos;  portanto,  ela  é 

ritualizada com cânticos, dança e com o uso da cor branca – essa cor significa a leveza e 

a pureza que permitem o fluxo do axé e representa os mais altos graus de elevação 

espiritual.

O corpo velado é preparado para permitir o fluxo da matéria e da alma. Aos pés do 

defunto,  são  colocadas  comidas  brancas  (acaçá,  pipoca,  canjica  etc.),  dentre  outros 

elementos que servem para fortalecer o espírito e permitir o fluxo de axé e de matéria. O 

egum não deve sentir  fome em sua caminhada até a terra  dos ancestrais.  O branco 

124  Espécies de colares votivos aos orixás.
125  O uso de fio-de-contas de Xangô em rituais fúnebres é muito comum, devido à oposição desse 

orixá à morte; é uma forma de afastar a morte, onipresente naquele momento, dos corpos dos 
religiosos.

126  Mundo habitado pelos seres humanos.
127  Moradia original dos orixás.
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representa fluxo; a morte representa fluxo; os eguns (espíritos) são ritualizados com o uso 

de elementos brancos. A morte é branca!

57 – Enterro de Alvinho de Omolu.
Fonte: Stefania Capone.

Alvinho de Omolu fora um desses grandes conhecedores e praticantes do candomblé, 

especificamente do candomblé nagô da nação Efon. Ele foi iniciado em 1954 pelo pai-de-santo 

Cristóvão de Ogum que, chegado da cidade de Salvador (BA), fundou um terreiro de candomblé 

em Duque de Caxias (RJ) conhecido como “Axé Pantanal” no ano de 1952. Alvinho de Omolu, 

segundo seus próprios registros,  iniciou mais de 4.800 filhos-de-santo.  Muito embora tivesse 

aberto seu primeiro terreiro de candomblé no Rio de Janeiro em 1960, parte de sua vida religiosa 

ocorreu na cidade de São Paulo,  onde residiu entre os anos de 1961 e 1972,  para onde se 

mudara, transferido como funcionário do antigo IAPETEC (PRANDI, 1991).  Alvinho de Omolu 

reabriu seu terreiro (Ilê Axé Ifá Monge Gibanauê) no Rio de Janeiro em 1972, no mesmo local em 

que agora seu corpo era velado. Não fora sua morte, estaríamos comemorando naquela semana 

o Olubajé, festa dedicada a Omolu, o orixá de seu ori128.

Os rituais funerário e pós-morte (axexê) celebram-se, sempre com cânticos e danças, a 

ida do egum para o orum e a continuidade da vida no aiê. Naturalmente, nesses rituais também 

se especula e se prepara a sucessão da “direção” da casa, uma vez que nenhum herdeiro foi 

indicado em vida por pai  Alvinho,  conforme os rituais  pertinentes.  Durante esse ano de luto, 

nenhuma outra celebração pode ocorrer no terreiro, até que um herdeiro ou uma herdeira tenha 

128  Cabeça.  A  cabeça  é  tida  como  centro  do  corpo  do  ser  humano  e  é  sobre  ela  que  são 
elaborados os principais rituais de fixação de axé no candomblé.

248



assumido o posto de pai-de-santo da casa; até que a presença física do pai-de-santo tenha sido 

“varrida” do terreiro.

Herança  dos  rituais  fúnebres  da  cultura  religiosa  africana  transportada  para  o 

Brasil, o axexê consiste em um misto de festa característica desses rituais mediada por 

demonstrações de dor e saudade, características do luto dos rituais cristãos. Em muitos 

momentos, o axexê lembra a festa: os cânticos e a dança; as lautas refeições, quando 

são servidos os pratos de preferência do falecido; o farto café-da-manhã; as conversas 

animadas; as inevitáveis piadas e fofocas de santo etc. Pouco se fala do falecido nesses 

rituais. Durante as refeições, a presença do egum é ritualizada: sob a mesa, servem-lhe 

as comida e as bebidas, para que ele participe da festa com sua família. Todos devem se 

sentar à mesa e se fartarem na presença do egum. No final do axexê, toda essa comida 

que  foi  ofertada  ao  egum será  despachada  junto  com alguns  pertences  litúrgicos  do 

falecido.

Em outros momentos, o axexê pode refletir a dor e a perda, especialmente quando 

alguma cantiga em especial faz emergir a lembrança do falecido e a emoção toma conta 

do ritual. Extraímos o seguinte relato sobre a festa e a dança dos rituais de axexê:

[...] Os pêsames eram dados com um tabuleiro de akarajé, panela com 
èkuru, abara, acassá etc. Estas comidas ficavam em volta do corpo, na 
sala, e pertenciam ao morto ou morta. Quando chegava um visitante, ele 
fazia a saudação “E Kú àse o” e servia usando uma folha de mamona 
passada no fogo onde estavam sendo feitas as comidas, e comia. Depois 
jogava a folha num balaio e ia dançar em volta do corpo para pagar a 
comida que comera. Porque, geralmente, naquele tempo, o Àsèsè era 
feito em qualquer casa. Nos dias de hoje, é feito somente nos terreiros 
[...].129

Bastide (1987, p. 60) nos relata o “clima” nos rituais fúnebres das religiosidades 

afro-brasileiras:

Cenas de dor podem ter lugar, pessoas podem chorar; mas em conjunto 
não se trata de uma cerimônia triste,  pois é somente o corpo que se 
enterra. O ori ou espírito permanece, e é preciso proceder em seguida a 
sua expulsão. Não tem outra finalidade o ritual do axexê. [...] uma vez 
que o ori partiu para se tornar um Egum, resta fixá-lo à casa dos Egum do 
terreiro,  para que daí  por  diante  possam lhe ser  prestadas as honras 
necessárias.

Praticamente,  em  todo  terreiro  de  candomblé  há  um  quarto  destinado 

exclusivamente ao culto dos eguns (onde são realizados, inclusive, os primeiros ritos do 

129  Disponível em: <http://ritosdafrica.vilabol.uol.com.br/index_vidaemorte.htm>. Acesso em: 29 out. 
2008.
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axexê) que representam a ancestralidade da sociedade religiosa e não deixam de ser 

uma  espécie  de  renascimento  ou  ressurgimento  do  espírito  desses  falecidos. 

Originalmente na África e inclusive no Brasil, os ritos fúnebres e o axexê eram realizado 

nas  residências  do(a)  falecido(a).  Hoje,  há  uma tendência  de concentração ritual  nos 

terreiros na formação daquilo que ousamos denominar candomblé indoors.

Não podemos, contudo, perder de vista o fato de que a sociedade, como um todo, 

parece  também  sofrer  de  processos  parecidos:  diferentes  rituais  têm  apresentado  a 

tendência de ocorrerem em lugares específicos para a sua prática,  como os próprios 

rituais  fúnebres  cristãos.  Se  outrora  os  corpos  eram  velados  na  própria  casa  do(a) 

falecido(a),  hoje,  essa prática  é  cada vez  mais  incomum:  construíram-se capelas  em 

cemitérios ou espaços em casas funerárias especializados para a função do velório.

Bastide (1978, p. 145) nos alerta para a relação existente entre os eguns e a água. 

Ao comentar sobre os cultos realizados na Sociedade dos Eguns, na Ilha de Itaparica 

(BA), ele enfatiza:

Esta sociedade tem sua sede na Ilha de Itaparica para que os mortos 
possam sair mais facilmente da água; a psicanálise nos familiarizou com 
esta ligação entre nascimento (ou renascimento)  e água, entre mãe e 
ilha.

Bastide  (1978,  p.  137)  nos  esclarece  ainda  que,  embora  fossem  tidos  como 

desaparecidos do Brasil,  “uma vez que a escravatura destruíra as estruturas familiares 

tradicionais”, existem diferentes cultos destinados aos eguns e que não se pode confundir 

as cerimônias funerárias (axexê) com os ritos de homenagem aos mortos (a Sociedade 

dos Eguns  e  os  ritos  que  se fazem dentro  da casa dos  eguns  em cada  terreiro).  O 

primeiro tem a função de expulsar,  de varrer o egum da casa; já os segundos têm a 

função de evocá-los.

Dentre os aspectos sensíveis  a essa varredura dos eguns ocorridas no axexê, 

destaca-se a formação dos presentes: se nas festas de candomblé cotidianas forma-se 

uma roda como um território  energético,  no axexê todos se organizam em duas filas 

paralelas, onde o toque das cabaças130 ocorre perpendicularmente a essas filas, de frente 

para a entrada do barracão que o conecta ao exterior. Também há um ritual específico, 

em  que  os  objetos  litúrgicos  do  falecido  são  quebrados  e  despachados  em  lugares 

propícios.

130  O axexê é tocado em cabaças, em porrões ou em potes de barro com aguidavis (varetas de 
goiabeira) ou abanos de palha, ao invés dos tradicionais atabaques do candomblé.
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Destacamos o seguinte itan que se refere à origem do culto do axexê e à sua 

relação com a iabá Oiá (Iansan – orixá feminino dos raios e da tempestade e sincretizada 

a Santa Bárbara):

Vivia em terras de Queto um caçador chamado Odulecê.
Era o líder de todos os caçadores.
Ele tomou por sua filha uma menina nascida em Irá,
que por seus modos espertos e ligeiros foi conhecida por Oiá.
Oiá tornou-se logo a predileta do velho caçador,
conquistando um lugar de destaque entre aquele povo.
Mas um dia a morte levou Odulecê, deixando Oiá muito triste.
A jovem pensou numa forma de homenagear o seu pai adotivo.
Reuniu todos os instrumentos de caça de Odulecê
e enrolou-os num pano.
Também preparou todas as iguarias que ele tanto gostava de saborear.
Dançou e cantou por sete dias,
espalhando por toda parte, com seu vento, o seu canto,
fazendo com que se reunissem no local todos os caçadores da terra.
Na sétima noite, acompanhada dos caçadores,
Oiá embrenhou-se mata adentro
e depositou ao pé de uma árvore sagrada
os pertences de Odulecê.
Nesse instante, o pássaro “agbé” partiu num vôo sagrado.

Olorum, que tudo via,
emocionou-se com o gesto de Oiá-Iansã
e deu-lhe o poder de ser a guia dos mortos
em sua viagem para o Orum.
Transformou Odulecê em orixá
e Oiá na mãe dos espaços sagrados.
A partir de então, todo aquele que morre
tem seu espírito levado ao Orum por Oiá.
Antes porém deve ser homenageado por seus entes queridos,
numa festa com comidas, canto e dança.
Nascia, assim, o ritual do axexê.131

Conforme  anuncia  esse  itan,  no  rito  do  axexê,  os  pertences  pessoais  do(a) 

falecido(a),  como  fios-de-conta,  assentamentos  de  orixás,  roupas  etc.  devem  ser 

despachados  em  lugares  especiais.  O  sentido  da  festa  é  também  aí  colocado:  a 

homenagem que se faz ao egum. Ainda, uma das presenças mais fortes que se faz sentir 

em um axexê é justamente a invocação de Iansan (Oiá) que vem dançar com os eguns.

Mas Iansan não é o único orixá convidado nos rituais do axexê. Outros orixás, 

como Ogum, Omolu, Oxumaré e Oxum também fazem parte da festa. No caso de Oxum, 

iabá (orixá feminino) de águas doces e relacionada à cavidade uterina, à fertilidade e à 

131  Disponível em: <http://www.candombleketu.net/asese.htm>.
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gestação, os cânticos evocam a continuidade da vida, à nova vida do espírito que se une 

ao orixá:

Omo’lokun
E massa Ire
E massa Ire da silé
E massa Ire da silé Ya Adeboluwa
Iku o, Iku parake sodan

Alexandre d’Yemonjá assim interpreta essa cantiga:

Se Iku132 não chegar, adoraremos Oxum.
Se a morte não chegar, adoraremos orixás.
Se Iku realmente chegar, adoraremos a Iku, uma nova vida.

9.4.1  O axexê de Alvinho de Omolu

Estávamos nos meados do mês de agosto. Havia um mês que Alvinho de Omolu 

havia  morrido  e,  devido  a  inúmeros  contratempos,  seu  axexê  ainda  não  tinha  sido 

realizado. A primeira cena que me lembro, ao me aproximar do Ilê Axé Monge Gibanauê 

para participar do axexê,  foi  haver encontrado um irmão-de-santo,  Diogo de Oxoguiã, 

ajudando um outro irmão a carregar uma mochila.  Achei  estranho o fato de que eles 

estivessem  saindo,  mas  apenas  os cumprimentei  e  nada  perguntei,  muito  embora 

achasse que talvez eles necessitassem de uma carona. Mas estava ansioso para chegar 

logo ao terreiro e decidi continuar a minha rota.

Descobriria mais tarde que aquela saída prematura de um irmão do terreiro, antes 

do axexê começar, era fruto de um dos problemas ocorridos (entre tantos outros) durante 

aquele final  de semana. Quando cheguei,  já  havia muitas pessoas na casa.  Algumas 

trabalhavam, outras conversavam e outras ainda se encontravam escondidos de meus 

olhos dentro de algum cômodo da casa.  Sabia,  por certo,  que aquele  momento seria 

especial. Em primeiro lugar, por que se tratava do axexê de pai Alvinho e, portanto, um 

importante ritual;  em segundo lugar,  porque eu sabia  que iria  encontrar  pessoas que 

possivelmente  nunca  mais  voltaria  a  encontrá-los  em  minha  vida;  em  terceiro  lugar, 

porque sabia que encontraria algumas pessoas que já havia escutado falar sobre elas, 

mas que eu ainda não as conhecia; em quarto lugar porque, já conhecendo o candomblé, 

esperava uma série de conflitos: muita gente junta por alguns dias, é sempre sinal de 

enredos e loroguns; finalmente porque começara um jogo – o maior lorogun de todos - 

sobre a sucessão do trono do terreiro e ao menos três membros se julgavam aptos para o 

cargo.
132  Iku é a representação da morte.
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O “rei” havia partido e não assentou ninguém em seu trono antes de sua morte, 

ou seja, não deixou um sucessor ou uma sucessora previamente determinado. Mas de 

fato, e apesar de todas essas expectativas que pairavam no ar, eu estava interessado em 

assistir ao ritual, pois achava, entre outros sentimentos, que se Alvinho não pudera me 

conceder uma entrevista sobre axexês para a minha pesquisa, ele me oferecera o seu 

próprio ritual para vivenciar. Dramática, mas foi a forma como consegui apreender o fato.

Nas últimas semanas antes de sua morte, eu havia intensificado minhas conversas 

com ele. Ele havia me advertido, há alguns meses atrás, que eu deveria dar a minha 

obrigação de sete anos o mais rápido possível, pois ele sabia que não estaria presente 

por muito tempo. Ele acreditava, contudo, que viveria até o mês de dezembro, quando 

faríamos meu Odun Igê. Assim, naquela semana iniciaríamos também os rituais de minha 

obrigação, aproveitando a festa do Olubajé que iria acontecer e daríamos de comer ao 

“meu” Omolu e à “minha” Nanã.

Minha  relação  com  pai  Alvinho  era  uma  relação  de  altos  e  baixos.  Vivemos 

momentos de amizade e de admiração mútuas e resolvemos, juntos, “paternalizar” essa 

relação e me tornei seu filho-de-santo. Como já afirmei anteriormente, pais e mães-de-

santo  estão  longe  das  figuras  complacentes  e  bondosas  que  cercam  a  imagem  de 

monges budistas,  por  exemplo.  Alvinho  de Omolu  era conhecido,  para  além de seus 

inquestionáveis conhecimentos, de seus incomparáveis candomblés e do forte carisma 

que o acompanhava, por sua impetuosidade e arrogância. Certa vez, ao observar uma de 

suas ações impetuosas,  eu cheguei  a compará-lo  a Iago,  o perverso personagem de 

Shakespeare  em  “Otelo”,  aquele  que  com  sua  ávida  capacidade  de  difamação, 

desgraçara a vida de Otelo. Por outro lado, eu, tampouco, era um exemplo de um filho 

amável e correto, ao contrário. Transgredi cada uma das regras de sua ortodoxia e creio 

nunca ter correspondido às suas expectativas como filho-de-santo.

Contudo, estava certo de que o mundo que “pai” Alvinho me propiciara viver eram 

amarras que eu gostava de ter. De mais a mais, jurara fidelidade a ele e entendera que 

“pai” não é coisa que se escolhe, mas que se tem. Ainda, por já conhecer o mundo do 

candomblé, eu sabia que não adiantaria pular de um terreiro para o outro: a história se 

repetiria. Há algo de sublime nos reis e rainhas; há algo de humano também; mas existe 

muito  de  soberano,  sobretudo.  A  cultura  religiosa  afro-brasileira,  não  esconde  essas 

qualidades  dos  seres  humanos;  basta  estudar  sua  mitologia  para  compreender  as 

impetuosidades dos orixás que revelam as mais humanas das (aparentes) contradições 
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entre benevolência e injustiça, entre amor e ódio, entre elevação espiritual e gozo carnal. 

Tudo isso nos revela um grande teatro da humanidade.

Mas para além das boas e más qualidades que poderíamos atribuir  ao pai-de-

santo Alvinho de Omolu, a grandiosidade de seu reinado estava colocada naquele axexê. 

Com o passar das horas, uma multidão chegava e não parava de chegar. Vinham de 

muitos lugares: Belo Horizonte, Contagem, São Paulo, Campinas, Caraguatatuba e de 

todo o Estado do Rio de Janeiro.  Eu já havia cumprido meus rituais  rotineiros,  tomar 

banho e vestir as roupas de ração133, e me ocupara de quebrar e descascar uma enorme 

quantidade de feijão fradinho para fazer acarajés. Tal tarefa me fora demandada por mãe 

Lea de Iansã, uma ebôme da casa.

Um  primeiro  “fuxico”  se  alastrava  silenciosamente:  um  irmão  da  casa  havia 

publicado, em um jornal especializado em assuntos religiosos, um controvertido artigo, no 

qual se falava sobre a morte de pai Alvinho. Em um determinado momento, me fizeram ler 

o artigo para que eu desse a minha opinião. A controvérsia do artigo se devia ao fato de 

que se atribuía a morte de pai Alvinho a um juramento que supostamente ele fez, em 

frente ao assentamento de Omolu, lá no terreiro, dizendo que ele preferiria morrer do que 

ver  seu  terreiro  destruído  por  tratores.  Esse  fato  teria  ocorrido,  pois  havia, 

verdadeiramente,  um projeto  do conjunto  de obras  do PAC a serem elaborados  pelo 

Poder Público Federal que estaria desapropriando todos os lotes da área onde se situava 

o terreiro para a construção de casas populares, mas que fora embargado pela justiça 

poucos dias após a morte de Alvinho.

Dois membros do terreiro haviam ido ao Mercadão de Madureira para fazer as 

compras  necessárias  para  o  axexê  e  lá  haviam  sido  parados  por  alguém  que  lhes 

perguntou se pai Alvinho morrera atropelado por um trator na Via Dutra. Já conhecendo a 

malícia do povo de santo, bem sabemos que essa pergunta poderia até ter sido feita 

inocentemente,  mas  tudo  indicava  que  havia  aí  uma  piada  nada  oportuna  sobre  o 

episódio revelado pelo controvertido artigo no jornal.

O desfecho dessa história ocorreu com o pedido para que eu escrevesse um novo 

artigo para o jornal,  falando sobre o axexê e retratando alguns pontos do desastroso 

artigo. Enviei esse artigo para publicação que sofreu censuras, pois quem o encaminhou 

para o jornal foi o mesmo personagem que escreveu o primeiro artigo. Os loroguns do 

axexê não cessaram naquele final de semana, como podemos perceber.

133 Roupas brancas que são usadas no dia-a-dia dos terreiros.
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A casa  estava  ao  final  daquela  primeira  noite  abarrotada  de  gente.  Havia  carros  no 

estacionamento que impediam uns aos outros de saírem, o que pouco importava, pois 

ninguém sairia do terreiro pelos próximos três dias. À noite, o axexê começaria, após a 

longa preparação dos rituais e da comida para os presentes. O atraso das atividades 

preparatórias nos  preocupava, pois sabíamos que todos nós deveríamos dançar para o 

Egun algumas vezes e isso  poderia  levar  muitas  horas,  varando madrugada adentro, 

como, de fato, ocorreu.

Conforme adiantamos, diferente das festas de candomblé para os orixás, quando 

são tocados atabaques, o axexê foi tocado em cabaças. Ao invés de rodas, as pessoas 

se agruparam em duas linhas paralelas dentro do barracão, sentadas sobre esteiras de 

forma a permitirem o livre fluxo do Egun. Os ogans tomaram a frente do ritual e eram 

muitos. Nesse dia, foi chamado um ogan de São Paulo que se especializou em toques de 

axexê e estava acostumado a fazê-lo, causando estranhamento com alguns ogans da 

casa.

Como os quartos de santo estavam trancados, como o barracão estava interditado 

para dormir e como não havia espaço suficiente no resto da casa, na hora de dormir (de 

manhã) podia-se ver de tudo: pessoas mal acomodadas, dormindo dentro de carros, em 

esteiras  a  “sol”  aberto,  enfim,  um  suplício  físico  imposto  a  quase  todos.  Os  rituais 

prosseguiam entre animadas e concorridas conversas, refeições e poucas pausas para o 

descanso.

Como “mãe” Sandrinha de Oxalá e “pai” João Carlos de Ogum haviam organizado 

todas as compras, e dividiram o valor entre os presentes, a casa estava abastecida e, 

como gostava pai Alvinho, havia fartura de comida. A condução dos rituais estava sob o 

comando de “pai” Rose de Oxumaré com sua costumeira calma e acuidade intelectual. 

Pai Rose é o pai-pequeno134 do terreiro e um dos possíveis sucessores do trono. A ele, na 

disputa pela sucessão,  juntavam-se mãe Sandrinha  de Oxalá,  que pertence à família 

carnal  de  pai  Alvinho,  e  Cocote  de  Omolu,  um dos  filhos-de-santo  preferidos  de  pai 

Alvinho. Aparentemente esses seriam três dentre os possíveis herdeiros do trono.

A sucessão dos tronos dos terreiros de candomblé normalmente ocorre segundo 

duas modalidades, segundo conseguimos constatar. A primeira ocorre quando o pai ou 

mãe-de-santo ainda em vida, indica o seu herdeiro, fazendo com ele se sente em sua 

cadeira no barracão em um dia festivo. A segunda forma é quando o pai ou mãe-de-santo 

morre e não deixa ninguém indicado para o seu lugar. Pai Alvinho tinha, de certo, muito 

134 Pai Pequeno é o segundo cargo mais alto da casa, atrás somente do cargo do pai-de-santo.
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zelo e era demasiadamente ciumento, de modo que até a sua morte, não concedeu o 

trono a ninguém (talvez ele desejasse fazê-lo em breve, alguns afirmavam tal hipótese). 

Nesse  caso,  normalmente,  costuma-se  convidar  uma  pessoa  de  fora,  um  babalaô 

(advinho de Ifá) e de preferência que não tenha nenhuma relação explícita com a casa ou 

com algum membro específico da casa, para perguntar ao oráculo quem será o sucessor. 

Assim, erige-se uma forma de fazer valer as palavras do Egum que falaria através do 

oráculo  e  que  cujas  determinações  seriam  inquestionáveis.  De  todo  modo,  outras 

possibilidades de solução do conflito estão sempre em aberto.

O que se seguiu no axexê, para além de todos os cansativos e, ao mesmo tempo, 

descontraídos rituais, foi uma série de especulações sobre o tema da sucessão e também 

sobre a dispersão que ocorreria depois daqueles dias, quando, todos sabiam disso, todas 

aquelas pessoas jamais se encontrariam novamente em um mesmo lugar. Sabia que eu 

estava conhecendo e falando com pessoas que jamais voltaria a vê-los. Independente de 

quem assumisse, haveria descontentamentos e rompimentos. Também não existiria mais 

o axé de Alvinho que estava sendo varrido dali naquele momento, estando fardado a ser 

cultuado, agora, como um Egum.

“Povo-de-santo”  é  algo  instigante,  dentro  de toda  a  sua diversidade.  Uma vez 

estava  com  uma  amiga,  antropóloga,  em  um  terreiro  de  candomblé,  quando  fomos 

“bombardeados”  por  um  dos  membros  da  casa,  uma  senhora,  normalmente  muito 

fechada, mas que naquele momento resolvera falar conosco. Ela nos contou uma história 

que  aconteceu  em  sua  vida  por  algumas  décadas:  os  dissabores  e  as  aventuras 

amorosas que seu falecido marido teve fora do casamento, da suas enérgicas reações, 

das suas intempestivas e divertidas relações de trabalho em casas de “madames” da 

zona sul carioca e da plenitude que agora ela vivia, após a morte de seu marido. Ela 

estava satisfeita, financeiramente estável, sem ter que trabalhar muito na casa dos outros, 

enfim, Oxalá lhe presenteara uma maturidade feliz e sadia. Sua fala era carregada de 

análises  pouco  comuns  sobre  os  fatos  que  demonstravam  que  por  detrás  de  uma 

aparente tranqüilidade escondia-se uma mulher de muita fibra e muito sarcasmo. Ela saiu 

de repente, no meio da conversa, e nos deixou no meio do barracão. Incrédulos sobre o 

que acabávamos de escutar de tão sóbria figura, começamos a rir e minha amiga disse: 

“se  há  uma  coisa  que  eu  adoro  no  candomblé  são  essas  pessoas  absolutamente 

imprevisíveis, dentre as quais eu incluo você e eu!”.

Classificar  os religiosos afro-brasileiros é algo absolutamente impossível,  dentro 

da minha perspectiva.  Contudo,  há traços  que lhes  são coletivamente característicos. 

256



Dentre esses traços, ousaria destacar que eles adoram demarcar a sua personalidade, ou 

seja, não se avexam em assumir suas posições. Caso cheguem a esse universo como 

pessoas tímidas e inibidas, são logo colocadas contra a parede, e ao perceberem que o 

lugar não lhes pune seus comportamentos e posições filosóficas, começam a se abrir a 

deixar  transparecer  suas  consciências  e  suas  existências.  O  lugar  permite-lhes  não 

apenas a liberdade de consciência e a liberdade de fazer coisas, como lhes permite a 

liberdade  de  serem,  autenticamente,  o  que  são.  Com  tantas  personalidades  em 

afirmação, os conflitos são inevitáveis. 

Uma outra característica que podemos destacar do povo–de-santo reunido é o 

bom humor. Mesmo nos momentos mais difíceis e cansativos, o povo se alegra. Mesmo 

sob as “baixas” que os iaôs recebem dos pais e mães-de-santo, eles logo aprendem a 

fazer  piadas  sobre  esses  fatos.  Naturalmente,  a  quebra  de  algumas  das  ortodoxias 

litúrgicas  torna-se  uma  prática  coletiva  que  acaba  por  fortalecer  os  laços  entre  as 

“irmandades”  que se unem para  conter  o  olhar  dos  pais  e mães-de-santo.  Sobre  pai 

Alvinho, dizia-mos que ele possuía um “demônio” que sempre o avisava que algo errado 

estava acontecendo e ele sempre flagrava, por exemplo,  os pequenos grupos que se 

escondiam para fumar em algum canto perdido do terreiro. Xingava, indiscriminadamente, 

a todos.

Ele  escutava  de  longe  nossas  conversas  e  quando  menos  esperávamos,  ele 

aparecia para fazer um comentário sobre nossos assuntos que nem sempre gostaríamos 

que ele soubesse. Também, como ele detestava bebidas alcoólicas, tinha o costume de 

comparecer às festas e depois fazia comentários lascivos sobre seus filhos-de-santo: “um 

bando de cachaceiros!”.

 Apesar de todas as nossas diferenças e desavenças, pai Alvinho possuía por mim 

algo de confiança e afetuosidade inquestionáveis. Se estivéssemos em um candomblé no 

terreiro de um terceiro, não havia santo na terra que o fizesse desistir de voltar comigo. 

Muitas vezes, eu queira ficar para a festa que sempre ocorre depois do toque e armava 

estórias incríveis para me desviar da tarefa de motorista, até que ele - me dando várias 

baixas  na  frente  dos  outros,  me  fazia  ir  embora  para  leva-lo  para  casa.  Talvez  ele 

conhecesse bem demais o filho-de-santo que tinha e já sentia o cheiro da “caça” no ar. 

Ele tinha autoridade e sabia como utilizá-la sem cerimônias.

Em seu axexê, lembrávamos sempre com muitas risadas, dessas histórias. Não há 

quem convivesse com pai Alvinho que não tivesse uma coleção de passagens cômicas 

para  relatar.  Assim,  ele  começara  a  ser  cultuado:  como enérgico  personagem,  como 
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profundo conhecedor do candomblé, como figura afável e divertida. De todo modo, ele 

também despertava ira. Além da lista para a disputa do cargo por ele deixado no terreiro, 

havia uma outra lista de candidatos que poderiam ter promovido um ataque de feitiços 

contra ele e que terminara em sua morte. Ainda que essa lista fosse montada com um 

sentido cômico, não era, tampouco, desprovida de sentido.

Outras  controvérsias  tomariam  palco  no  terreiro  naqueles  dias,  como,  por 

exemplo, a qualidade do sacrifício que fora ofertado ao Egum e que a maioria contestava 

como contrária  ao gosto de pai  Alvinho ou dos fundamentos do axexê.  Não gostaria, 

contudo, de fundar uma discussão sobre esses fundamentos, pois nem sequer possuo os 

conhecimentos  sobre  eles.  Creio,  inclusive  que  grande  parte  dos  fundamentos  do 

candomblé que possuo, eu adquiri para fazer essa pesquisa; nunca fui dos filhos-de-santo 

mais estudados, nem nunca almejei uma vida mais intensa no culto. Admiro a cultura, 

assumi  a  identidade  e  me sinto  parte  desse  instigante  universo  de  contradições,  de 

controvérsias  e  de  uma  força  extraordinária,  como,  por  exemplo,  a  força  que  me 

impulsiona nos caminhos para escrever esse documento.

Essas  recordações  sempre  trarão  à  tona  a  figura  de  Alvinho  de  Omolu, 

personagem que me apresentou, me iniciou e me inseriu no mundo do candomblé. Ao 

longo de uma relação que se estendeu por um período de 12 anos, Alvinho de Omolu 

propiciou, a mim e a tantos outros em 55 anos de vida de santo, a descoberta de um 

universo de infinitude e de continuidade. Tornamo-nos seres-no-mundo academicamente 

denominado “afro-brasileiro”. Hoje, ainda mais fortalecidos com a força de seu Egum, nos 

tornamos sujeitos de um estonteante pertencimento a um universo particular e de uma 

inigualável liberdade do ser imerso no mundo dos orixás da nação Efan.

De todo modo, devido a tantas controvérsias ocorridas no axexê, alguns presentes 

saíram dizendo que nunca mais retornariam àquele lugar. E, acredito, de fato, nunca mais 

retornarão. E podem fazê-lo. Eles têm a liberdade de fazê-lo. E que não confundamos, 

nesse momento, as coisas: eles têm a liberdade de fazê-lo - nunca mais retornar àquele 

terreiro - pois receberam a insígnia da nação Efan e do culto aos orixás da mãos de pai 

Alvinho de Omolu. Podem fazê-lo, pois conhecem os mistérios e os segredos cabaça da 

existência  que  lhes  foi  entregue.  Receberam  das  mãos  de  seu  pai-de-santo  os 

conhecimentos e o amadurecimento dos sentidos dessa religiosidade. Transformaram-se 

em princípios caóticos organizadores do mundo afro-brasileiro.

Fomos,  assim,  todos  iniciados  no  culto  a  Oloque,  o  rei  da  nação  Ekiti-Efan, 

originada em uma pequena ilha  no Golfo  da Guiné,  na  costa  oeste africana.  Somos, 
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assim,  África  e  somos,  também,  Brasil.  Nossos  corpos  transitam  entre  mundos  tão 

longínquos, que se tornam até simbólicos, e também entre mundos tão próximos de nós, 

que geografamos nossos continuuns religiosos em nossas corporeidades cotidianas sem 

perceber. Olhamos para São Jorge e enxergamos Ogum. Cantamos para Iemanjá e para 

Oxum no carnaval.  Vamos à praia e jogamos flores ao mar no dia  31 de dezembro. 

Contamos com os valiosos conselhos e com a proteção dos exus e das pombagiras da 

umbanda  que  baixam  nos  terreiros  de  candomblé.  Vamos  aos  terreiros  com  nossos 

orixás. Vamos às matas com nossos caboclos. Colocamos fios-de-conta pendurados em 

nossos carros. Somos agredidos. Relutamos. Acordamos na segunda-feira e cuidamos do 

nosso Bara.  Nos cemitérios,  cantamos e nos vestimos de branco.  Vamos trabalhar  e 

levamos nossos patuás. Construímos terreiros e somos forçados a abandoná-los. Somos 

perseguidos por afirmarmos nossa religiosidade. Somos trabalhadores explorados. Mas 

somos, também, reis e rainhas. Nosso corpo abriga a majestade e o infinito poder de 

reproduzir o sagrado. Somos vorazes conhecedores da realeza e da realidade humana. 

Portamos-nos  com  altivez  mesmo  nos  mais  insólitos  e  degradados  labirintos  dessa 

metrópole.

Como podeis  nos  reconhecer  no  meio  de uma multidão?  Olhem para  nossos 

corpos e verão a firmeza e a alegria que nosso mundo nos dá. Sobre as nossas cabeças, 

pairarão sempre as mãos de nossos antepassados. Eles são tão alvos... Não conseguem 

enxergar?
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PARTE IV

RECONSIDERANDO
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10. RECONSIDERAÇÕES

As colocações que finalizam esta pesquisa não devem ser compreendidas como 

um fechamento das reflexões que fizemos. Ao contrário, elas devem ser compreendidas 

como propostas para se discutir a temática das relações espaciais das religiosidades afro-

brasileiras no campo da Geografia,  da Antropologia, da História,  enfim, das disciplinas 

acadêmicas que se propõem a discuti-las.

Afirmar a importância do espaço como fundamentante da organização ritualística 

no  candomblé  e  na  umbanda,  foi  um  dos  objetivos  subliminares  dessa  pesquisa. 

Reconhecemos que alguns antropólogos têm se dedicado à questão, mas trazer essa 

questão para dentro da Geografia parece ser uma tendência, haja vista o embrionário e, 

portanto, crescente interesse dessa temática nas pesquisas geográficas.

As  propostas  aqui  apresentadas  poderão  ser  corroboradas  por  alguns  e 

contestadas por  outros.  E por  isso,  enfatizamos a necessidade do diálogo.  Longe de 

afirmar certezas, essa pesquisa esteve vagando por uma vastidão de incertezas que nos 

fizeram enveredar por alguns caminhos (in)determinados. 

Assim foi no caso da nossa démarche reflexiva, quando tentamos desconstruir ou 

desvendar algumas verdades que se colocavam de forma cristalizada para a Geografia da 

Religião. Antes de querermos destituir a validade dos estudos e pesquisas dos colegas 

que trabalham nessa área, tratamos de “enfiar nossas mãos” em alguns pontos de seus 

trabalhos, o que fala, seguramente, da importância de seus escritos. Não fosse assim, 

não nos sentiríamos incentivados a empreender esforços para tal tarefa. Aquilo que não 

incomoda a mente de um pesquisador não tem valor.

Quando sentimos que existiam problemas nas colocações sobre a relação entre 

espaço sagrado e espaço profano, pensamos que havia aí uma questão sobre a qual 

poderíamos e deveríamos nos desdobrar  para tentar  encontrar  uma outra vertente de 

compreensão dessa relação, a partir daquilo que vivenciávamos como partícipes e como 

pesquisadores  das  religiosidades  afro-brasileiras.  Repensar  esta  relação  em  outros 

contextos religiosos é uma das tarefas que se pode se colocar em uma agenda dialógica 

sobre a temática.

Ainda que nos debruçássemos sobre Durkheim, Eliade ou Rosendahl para buscar 

compreender a origem de algumas dessas colocações,  a colaboração dos estudos de 

Estermann  (1998)  sobre  a  filosofia  andina  foi  fundamental  para  encontrarmos  a 

volatilização dos limites entre sagrado e profano. Se deus é relação e não é coisa, como 

afirma o autor,  nos restava pensar nessa relação no contexto das religiosidades afro-
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brasileiras para tentar refletir, com Estermann, se havia sentido, como no caso dos povos 

andinos, nessa tácita divisão entre sagrado e profano para o caso das religiosidades afro-

brasileiras.

Assim sendo, parece-nos termos encontrado caminhos para algumas de nossas 

incertezas. Descobrir (ou vivenciar intelectualmente) as fronteiras abertas entre o sagrado 

e o profano, foi um dos frutos mais saborosos de nossa pesquisa (nos ativemos, aqui, à 

imagem dos saberes e dos sabores de Porto-Gonçalves, 2008). A aparição do sagrado na 

Vila Mimosa, uma área de prostituição da metrópole, e os festejos para São Jorge no 

Campo de  Santana, que nos mostrava a inexistência de limites rígidos entre os rituais 

para São Jorge no catolicismo, para Ogum na Umbanda ou para Ogum no Candomblé, e 

ainda  os  festejos  que  se  seguiam  regados  com  samba,  cerveja  e  churrasco,  nos 

incentivou a especular  sobre essa volatilização dos “cristais”  sagrados e dos “cristais” 

profanos no meio metropolitano.

Ora, o profano e o sagrado não emergiam como coisas, mas como relações entre 

aqueles que vivenciam o sagrado e o tempo e o espaço em que se situavam. Se na Vila 

Mimosa tantos vão para se “divertir”  desprovidos de qualquer intenção de encontrar o 

sagrado,  o  mesmo não ocorre com aquelas  e aqueles  que trabalham no local  e  que 

contam com sagrado para auxiliar-lhes em seus trabalhos. O sagrado aí faz parte de um 

cotidiano e é indispensável para o equilíbrio e a continuidade de muitos trabalhadores e 

religiosos. Do mesmo modo, como os assentamentos que são sacralizados nos terreiros 

de candomblé ou de umbanda e que vão para a Vila Mimosa, também percebemos que a 

“terra” da Vila Mimosa é considerada sagrada para uma pombagira que vai até lá para 

buscar  essa terra para colocar  em seu assentamento.  Há uma “relação”  entre esses 

mundos;  há deuses que habitam esses mundos e que se encontram em relações de 

complementaridades. O sentido da relação é o de complementaridade, não é o sentido de 

negação.

De todo modo,  optar  por uma vertente do candomblé que aceita determinadas 

posturas  e  buscar  uma  bibliografia  que  respalde  tal  visão  de  mundo  é  uma  opção 

consciente e deliberada para o encontro de um resultado.  Não que tenhamos forjado 

resultados, mas fizemos realçar acontecimentos que, quer queiram os tradicionalistas ou 

não, nos levavam a enxergar os terreiros como lugares de convivência entre diversas 

formas de comportamento humano.

Aproximar a prostituição ao universo das religiosidades afro-brasileiras pode nos 

colocar na berlinda por um determinado grupo defensor de uma moralização da “religião”. 
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Do mesmo modo, não apenas os babalaôs cubanos, conforme realçamos em um dado 

momento  da  pesquisa,  estabelecem,  por  exemplo,  críticas  à  aproximação  de 

homossexuais ao candomblé. Podemos encontrar críticas a esta aproximação dentro do 

universo do próprio candomblé.  Essas críticas encontram-se ancoradas por produções 

acadêmicas  como  no  caso  de  Beniste  (2006),  por  exemplo.  Ou  seja,  admitimos  a 

possibilidade  de  críticas  ao  nosso  trabalho.  Mas  as  críticas  não  destituem  o  fato  e 

podemos observar grande proximidade entre o candomblé e modelos de comportamentos 

afetivos e sexuais divergentes dos padrões morais da sociedade hegemônica desde, ao 

menos, a década de trinta do século XX, com a pesquisa da antropóloga norte-americana 

Ruth Landes, na cidade de Salvador. 

Em sua pesquisa, Landes (1967) já denotava um comportamento diferencial nos 

relacionamentos afetivos e sexuais das mulheres dos terreiros de candomblé, assim como 

ela  também  observava  uma  crescente  aproximação  de  homossexuais  aos  cultos 

existentes.  Corroboramos  que,  se  enxergamos  os  lugares  de  anunciação  dessas 

religiosidades como espaços de diversidade foi porque os fatos - e não nossas intenções - 

nos mostraram essa realidade. 

Retornando ao Campo de Santana, percebemos que “estar vestido para Jorge” é 

um estado relacional, é um estado de comunicação com o mundo, que se coloca em um 

determinado espaço e em um determinado tempo. Cotidianamente o Campo de Santana 

é  um  espaço  prioritário  para  o  comércio  e  é  um  espaço  de  conexão  de  meios  de 

transportes intermoldais. Contudo, a prioridade se transforma com a irrupção do sagrado 

através das pessoas que vão até o Campo de Santana no dia 23 de abril  num outro 

estado  de  relação  com  aquele  espaço.  O  sagrado  é  vivido  nesse  espaço  e  nesse 

momento,  como  uma  das  mais  significativas  vivências  sagradas  da  metrópole.  Não 

precisa sequer entrar na Igreja de São Jorge, compreendida como qualidade de espaço 

fixo e delimitado por suas paredes. Basta vivenciar ou corporificar-se nas ruas do entorno 

- o espaço templário em sua vastidão, que extrapola os limites concretos da igreja e o 

culto católico a São Jorge. 

O sentido dessa vivência é, mais uma vez, a relação complementar que se realiza 

em um determinado tempo e em um determinado espaço, mas que, contudo, é revivida 

continuamente  na  memória  daqueles  que  compartilham  essa  experiência.  Assim,  o 

Campo de Santana, e todos os caminhos de ferro ou de asfalto que se abrem a partir 

dele, permanece como lugar ritual para as oferendas para Ogum, durante todo o ano. Há 
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uma relação  de  envolvimento  das  pessoas  naquele  espaço,  um  envolvimento  que  é 

ralação; relação esta que é revestida pelo sentido do sagrado.

Seguramente estamos anunciando um problema de metodologia de apreensão da 

“realidade”  pela  ciência.  Quando nos despojamos a falar  sobre o sagrado como uma 

relação, estamos dispostos a falar da vivência do religioso que, no caso específico, se 

encontra no contexto de uma religiosidade e não de uma religião - conforme a opção de 

compreensão do fenômeno que tomamos nessa pesquisa e que nos remete a uma outra 

questão metodológica.

Mas, o que se coloca é: onde se pretende chegar com cada uma dessas opções 

de trabalho que tomamos em nossas pesquisas?

Tentando  refletir  sobre  essa  questão,  podemos  dizer  que,  no  caso  das 

religiosidades  afro-brasileiras,  há  uma  percepção  de  mundo  -  que  naturalmente  nos 

remete a uma filosofia particular – que não é a mesma da percepção (e nem a mesma 

filosofia)   daqueles  que  se  colocam  como o  poder  hegemônico  dentro  da  metrópole 

fluminense  (enfatizo  essa  metrópole  específica,  apenas  para  nos  ater  ao  universo 

estudado).

E  aí  nos  aproximamos  de  outras  questões  centrais  de  nossos  estudos:  os 

intermundos  dos  seres  que  se  encontram  na  metrópole.  Se  como  ser-no-mundo 

entendermos  a  capacidade  de  nos  inundarmos  e  nos  identificarmos com  uma  certa 

qualidade  de  transformação  coletiva,  poderemos  nos  enxergar  revestidos  em  nossos 

próprios mundos,  transiterritorializados em uma metrópole multiterritorial.   Há, de certo, 

uma  problemática  da  territorialidade  religiosa  afro-brasileira,  por  se  tratar  de  uma 

territorialidade subalterna, que se territorializa apesar das coibições do poder público e do 

poder privado, apesar dos conflitos com alguns cristão-evangélicos,  apesar dos conflitos 

com alguns ambientalistas.

Apesar de tudo, as religiosidades afro-brasileiras territorializam-se na metrópole e 

com a metrópole. E não se territorializam - ainda que subalternamente - cabisbaixamente, 

senão  que  essas  religiosidades,  percebidas  como  matrizes  de  muitas  das  culturas 

enaltecidas como marcas dessa metrópole, conseguem, em algumas ocasiões, aparecer 

como definidoras dos horizontes culturais da metrópole, como no caso das escolas de 

samba do Rio de Janeiro.

Isso  não  apaga  outros  problemas  referentes  à  cultura  e  à  religiosidade  afro-

brasileiras e ao universo da “irmandade” e da injustiça racial (especialmente referente à 

raça negra) existentes. Ao contrário, muitas vezes, a assimilação de parte dessa cultura 
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afro-brasileira  emanantes  da  raça  negra,  em  suas  origens,  pela  sociedade  e  pelos 

poderes hegemônicos pode ajudar a ocultar problemas de preconceitos, discriminação e 

perseguição existentes no contexto multiterritorial da metrópole.

Mas,  para  nos  atermos  ao  estudo  proposto,  as  religiosidades  afro-brasileiras 

parecem reagir a esta tendência de perseguição e injustiça que tocam suas existências e 

suas territorialidades. Alguns terreiros do Rio de Janeiro se congregaram - apesar de suas 

diferenças - para lutar por uma causa comum: uma reação às perseguições que vêm 

sofrendo “indiscriminadamente” e independente das modelagens de suas ortodoxias. É 

nesse sentido que colocamos nossas intenções: não pretendemos discutir a melhor ou a 

mais tradicional modelagem para “moralizarmos” as religiosidades afro-brasileiras, mas 

pretendemos,  sim,  discutir  as  melhores  formas  de  nos  unir  em torno  e  em prol  das 

questões que afligem a todos. Há, com certeza, muita coisa que aproxima os universos 

dessas religiosidades em suas diferentes acepções e o que vale a pena discutir são essas 

temáticas que fortalecem esse grupo, consensualmente. 

Estamos  muito  longe  de  querer  estabelecer  uma  normatização  para  essas 

religiosidades, tal como sugeriu Beniste (2006) que listou trinta e duas sugestões para 

serem discutidas  para  a  instituição  e  continuidade  do candomblé  como uma religião. 

Ousamos admitir que a dinâmica des-institucionalizada é a forma como esses grupos têm 

sobrevivido e, apesar de todos os pesares, conseguimos perceber uma continuidade do 

processo  de  dispersão  (desterritorialização  e  reterritorialização)  dos  terreiros  pela 

metrópole e não, propriamente, uma desaparição dos mesmos. Não queremos, com isso, 

outorgar as práticas que findam nesses processos de desterritorializações impostas com 

violência contra os terreiros de umbanda e de candomblé, ao contrário, o que almejamos 

é a continuidade desse universo a partir das formas admitidas por todos. Trata-se de focar 

e de discutir coletivamente tudo aquilo que aparece como “bem comum” e não de focar e 

discutir o que surge como limite de separação entre esses inter-mundos.

Colocar em pauta, por exemplo, as formas associativas para uso e organização 

dos espaços “naturais” da metrópole, pode ser uma interessante proposta para discussão. 

Como nos organizar  para o uso de um espaço comum? Como não modificar  nossos 

rituais tomando maior cuidado para a conservação das matas, dos rios, das cachoeiras, 

das praias e demais lugares rituais? Como alcançar a liberdade ritual e garantir nossos 

direitos constitucionais no território dessa metrópole, ao cultuarmos orixás sem sermos 

perturbados ou xingados por outros? Essas questões dizem respeito a todo e a qualquer 
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terreiro  de  umbanda  e  de  candomblé,  independentemente  de  suas  modelagens 

tradicionalistas ou de suas ortodoxias religiosas.

Nesse sentido, vale a pena observar como algumas associações têm alcançado 

sucesso em suas empreitadas. Uma viagem pelo Parque Ecológico Vale dos Orixás no 

Parque da Taquara durante as comemorações do dia de São Sebastião, nos demonstra 

essa possibilidade. O encontro de caboclos de pena pelas clareiras dessas matas elucida 

experiências  coletivizadas,  pacíficas  e  responsáveis,  que  nos  mostram  relações  de 

reciprocidades sagradas entre sociedades religiosas entre si e entre o meio em que elas 

se situam. Organização coletiva não quer dizer normartização moralista ou ritualística, 

mas pode instituir a prática da coletivização das experiências e, portanto, pode instituir as 

trocas entre esses modelos de religiosidade; essas práticas podem nos levar a aprender 

uns com os outros e a buscar os fundamentos dispersos pelo mundo. E nesse sentido, o 

candomblé  teria  muito  que  aprender  com  a  umbanda,  pois  nos  parece  que  as 

associações religiosas afro-brasileiras são compostas fundamentalmente por terreiros de 

umbanda. 

Escutei,  certa vez,  um itan que versava sobre a dispersão dos conhecimentos 

pelas  diversas  cabeças  que  habitam  o  aiê.  Segundo  o  que  relata  o  itan,  houve  um 

momento primordial quando todos sabiam de tudo, mas esse conhecimento foi dividido 

entre  as  diversas  cabeças  dos  seres  humanos  que  se  moveram  em  diásporas  pelo 

mundo.  Assim,  surgiu  a  importância  dos  candomblés:  o  encontro  de  conhecimentos 

fragmentados entre as diferentes cabeças, entre as diferentes formas de pensar o mundo. 

Poderíamos pensar nesse itan para buscar compreender a importância dos encontros e 

do quanto poderíamos nos fortalecer com esses encontros.

Os  encontros  fundam os  lugares.  Lugar,  espaço  privilegiado  de apreensão  da 

“coisa”, digo, da identidade. Lugar, compreendido como marca e matriz da corporeidade e 

da geograficidade social. Terreiros de candomblé e de umbanda, compreendidos como 

marcas  e  matrizes  das  corporeidades  e  das  geograficidades  afro-brasileiras.  Temos 

assim, os terreiros, como lugares privilegiados de apreensão da identidade afro-brasileira. 

Terreiros  para  onde  vão  e  de  onde  vêm  as  ondas  de  contração  e  de  expansão  da 

geograficidade e da corporeidade afro-brasileiros. Terreiros que se transterritorializam na 

metrópole. Terreiros que ritualizam corpos. Corpos que se corporificam na metrópole. 

Terreiros  devem  ser  compreendidos  como  lugares  que  dialogicamente  se 

territorializam com a metrópole; eles não negam a metrópole, eles integram suas formas e 

seus rituais no contexto metropolitano. E daí surge um universo criativo e expansivo dos 

266



terreiros de candomblé no Rio de Janeiro: dutos de terra que conduzem o axé até os 

andares  mais  altos  de  um  prédio  e  fogueiras  incrustadas  em  pisos  de  cimento.  A 

metrópole é também marca e matriz dos sentidos dos religiosos afro-brasileiros. Afinal de 

contas, a metrópole é também sagrada.

Ela é sagrada para um grupo de pessoas que se identificam com determinadas 

visões  de  mundo.  Essas  pessoas  são  sujeitos  que  optam  pela  liberdade  e  pela 

autenticidade de sua forma de ser-no-mundo. E ser-no-mundo é atar-se a uma corrente 

histórica e geográfica; ser-no-mundo indica também um peso sobre nossas existências. 

Mas,  na  posição  complementar,  o  peso  possibilita  a  leveza.  Portanto,  evidenciamos, 

sempre, a possibilidade de transformação, até porque o próprio mundo se transforma. O 

mundo se transforma com a história e se transforma e se transporta com os seres que o 

compõem. E como quem se transporta, sempre se transporta de um lugar para outro, os 

novos seres se transformam e se transportam  no espaço.  O lugar pode,  deste modo, 

assumir-se como um espaço privilegiado de transformações do ser, do mundo e do ser-

no-mundo.

Pensamos que, desta maneira, nós gostaríamos de compreender os terreiros de 

candomblé e de umbanda: como lugares privilegiados de transformações. Gostaríamos 

de  pensar  esses  terreiros  como  marcas  e  como  matrizes  das  relações  entre  as 

sociedades  afro-brasileiras  e  o  espaço  metropolitano.  Seria,  pois,  cabível  pensar  nos 

terreiros  não  como  unidades  que  terminam  nos  limites  de  seus  muros,  mas  como 

conformidades  espaço-temporais  que  são concretas  e  vastas  ao  mesmo tempo.  Eles 

existem hoje nesse espaço, com estas formas características, mas como são dinâmicos e 

não se atêm a um ponto fixo no espaço, eles interagem no meio metropolitano.

Dessa  interação  se  originam  os  movimentos,  centrípetos  e  centrífugos,  da 

corporeidade  e  da  geograficidade  afro-brasileiros.  Se  os  ritos  são  mesmo  as  peças 

angulares com as quais se constrói a cultura (TURNER, 2005), e se a cultura pode ser 

compreendida  como  este  universo  de  introspecções  simbólicas  e  projeções  técnicas, 

temos, então, que as religiosidades afro-brasileiras estão nas bases ou nos fundamentos 

primordiais de toda essa corporeidade e de toda essa geograficidade.

Esse  meio  metropolitano  é  o  espaço  de  uma sociedade  vasta,  diversificada  e 

mulititerritorializada. Há, nesse espaço, uma metrópole que se expande entre o mar, a 

baia,  maciços rochosos, matas tropicais,  diversos córregos e rios. Não obstante,  essa 

metrópole se constrói por suas vias rodoviárias, ferroviárias e metroviárias; ela também se 

constrói em seus edifícios, suas casas, suas ruas, suas favelas e suas praças. Em cada 
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encontro que ocorre entre essas diferentes vertentes existenciais da metrópole, surgem 

lugares que ora amordaçam os seres em movimentos opressores, mas que ora, também, 

surgem  como  lugares  de  libertação.  Ainda  que  hajam  poderes  hegemônicos 

territorializados  na  metrópole,  existem  também  espaços  para  a  convivência  com  os 

poderes subalternos ou subalternizados. A territorialização desses poderes subalternos 

surgem como uma possibilidade de libertação para um determinado grupo de pessoas. 

Deste modo, podemos pensar que o direito à existência dos terreiros das religiosidades 

afro-brasileiras  é  o  direito  da liberdade  do ser  afro-brasileiro.  Os terreiros  podem ser 

observados como espaço de contestação, como espaço de resistência, ou ainda como 

espaços de existência.  Mas surgem,  com todas as suas contradições,  como espaços 

onde se permitem a libertação dos seres como potenciais em si mesmos e a admissão do 

ser humano dotado com o direito de ser o que é.

Esta  é  uma  outra  questão  para  continuarmos  a  discutir.  Sabemos  que 

encontramos  subalternidades  dentro  da  subalternidade  assim  como  encontramos 

hegemonias  dentro  dessa  mesma subalternidade.  Sabemos  que,  ao  discutir  algumas 

perspectivas  conforme  fizemos  nesse  estudo,  fizemos  algumas  opções  e  sofremos 

algumas  injunções  que  interferiram  diretamente  no  resultado  de  nossos  achados.  A 

escolha dos terreiros, dos lugares e dos eventos estudados no permitiram enxergar uma 

realidade manifestada nessas conjunções espaço-temporais. Por exemplo, escolher a Vila 

Mimosa como campo de pesquisa para buscar a démarche da rigidez entre o sagrado e o 

profano produziu uma qualidade de efeitos que não seriam os mesmos se focássemos 

nossos olhares para outros campos. Nesse sentido, a pesquisa possuiu a sua própria 

marcha, ela se construiu por si própria. Possuir a metrópole do Rio de Janeiro como palco 

para esta pesquisa  foi  uma das injunções  dessa pesquisa  que também interferiu  nos 

resultados.

O que estou querendo dizer é que naveguei por mares que me distanciaram dos 

modelos de uma (pretensa) ortodoxia tradicional dos terreiros nagôs soteropolitanos, por 

exemplo. Ah, sim, é claro: estive focando a pesquisa em terreiros de candomblé nagôs, 

ainda que fosse da des-soteropolizada e, portanto, desprestigiada nação Efan. De todo 

modo, desvinculei-me das amarras mais tradicionalistas encontradas nesse universo e 

não  me intimidei  ao  incorporar  observações  sobre  algumas  festividades  da umbanda 

encontradas na metrópole do Rio de Janeiro, por exemplo. 

Por outro lado, tampouco esta pesquisa estava inserida na metrópole paulistana, 

cujos terreiros de candomblé investem recursos, como em nenhum outro lugar, na busca 
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da africanização e da afirmação de sua tradição a partir dessa africanização. Orixás que 

haviam desaparecido como manifestações hierofânicas nos seres humanos do território 

brasileiro, têm reaparecido no território paulistano, como, por exemplo, o orixá Olôque que 

após ter “desaparecido” por mais de um século, ressurgiu na cidade de Bauru, no interior 

paulistano. A busca da África, como reclama Capone (2004), é a busca pelo poder. 

E,  no  entanto,  olhamos  mais  uma  vez  para  a  nossa  metrópole.  Metrópole 

multiterritorializada, onde se encontram, dentro de sua estruturas de concreto, vastidões 

tão vastas  quanto  o espaço  que a compõe.  E sua vastidão é  tão concreta  quanto  o 

concreto que a estrutura e tão imaginativo quanto o seu interior. Percebemos, como na 

provocação de Silva (2008), suas esquinas sagradas, seus terreiros, suas matas, seus 

córregos e rios, seus maciços rochosos, baixadas e mangues, suas praias e praças. São 

todos espaços sagrados.

Percebemos que a diáspora africana já não é mais uma diáspora, ou ao menos, 

que esta diáspora é apenas uma parte dentro de uma grande diáspora. A metrópole não 

abriga as geograficidades das religiosidades afro-brasileiras; ela existe com e por causa 

delas. Não poderíamos sequer pensar na existência da metrópole do Rio de Janeiro, não 

fosse o contingente de pessoas negras e da cultura afro-brasileira que construíram suas 

esquinas  de  concreto  e  que  absorveram  os  sentidos  simbólicos  desta  diáspora. 

Tampouco poderíamos pensar na cultura afro-brasileira,  religiosa ou não,  não fosse o 

poder de convergência dessa metrópole que “multiterritorialmente” integra um universo 

diverso de formação e de transformação das culturas.  Sagradas esquinas profanas de 

imaculada nobreza!

Negra é a vida consumida ao pé do fogão
Negra é a mão 

Nos preparando a mesa
Limpando as manchas do mundo com água e sabão

Negra é a mão 
De imaculada nobreza

(A mão da limpeza 
Gilberto Gil, 1984)
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ANEXO A – TRÁFICO É ACUSADO DE VETAR UMBANDA NO RIO135

Traficantes de drogas estão proibindo ou restringindo as religiões afro-brasileiras, como a 
umbanda  e  o  candomblé,  em favelas  do Rio de  Janeiro,  segundo relatos  de  líderes  de 
associações de moradores e religiosos ouvidos pela Folha. Terreiros foram fechados e, em 
2002, um pai-de-santo foi assassinado.
Para representantes de religiões afro, um dos motivos seria o envolvimento de traficantes 
ou seus familiares com igrejas evangélicas, que têm correntes que associam a umbanda e o 
candomblé a manifestações demoníacas.
No morro do Dendê, na Ilha do Governador (zona norte), Fernando Gomes de Freitas, o 
Fernandinho,  acusado de  liderar  o  tráfico  local  e  que  se  diz  evangélico,  determinou  o 
fechamento de ao menos três terreiros nos últimos meses e proibiu que pessoas circulem 
pela favela com cordões ou pulseiras com alusão às religiões afro, segundo testemunhos 
ouvidos pela Folha.
Despachos  de  macumba  e  reuniões  são  proibidos  nas  ruas  do  complexo  de  favelas  de 
Senador Camará (zona oeste), onde traficantes freqüentam cultos da Igreja Assembléia de 
Deus dos Últimos Dias. Um dos adeptos era Róbson André da Silva, o Robinho Pinga, 
chefe do tráfico local e atualmente preso. Na sua apresentação pela polícia, Robinho Pinga 
apareceu com uma bíblia e afirmando-se evangélico.
Nas favelas de Jacarezinho, Mangueira, Manguinhos e Vigário Geral, todas na zona norte e 
onde a venda de droga é dominada pelo Comando Vermelho, os terreiros não têm mais 
sessões. Há cerca de um mês, um traficante ameaçou agredir uma mulher em Manguinhos, 
porque ela se disse adepta da religião afro.
A polícia já flagrou a participação de traficantes em cultos próximos de pontos de venda de 
droga. Alberico Azevedo de Medeiros, o Derico, acusado de liderar a venda de drogas na 
favela de Acari (zona norte), foi filmado orando num palco de uma igreja evangélica, pouco 
antes de ser preso.
Um pai-de-santo  foi  morto  na  favela  da  Carobinha,  em Campo Grande,  em 2002,  por 
divergências religiosas com o então presidente da associação de moradores,  suspeito de 
ligação com o tráfico, dizem líderes comunitários.
No morro da Fazendinha, no complexo do Alemão (zona norte), os traficantes mandaram 
fechar dois terreiros no ano passado, porque o som dos atabaques atrapalhava o movimento 
de drogas e a percepção deles sobre uma possível ação da polícia.
No ano passado, um centro de umbanda foi fechado em Piedade (zona norte) por ordem do 
tráfico porque estava havendo uma guerra entre quadrilhas rivais, que temiam a infiltração 
policial.
Outro lado
A Ordem dos Pastores Evangélicos Mundial, que reúne várias seitas evangélicas, informou 
desconhecer qualquer problema entre evangélicos e umbandistas. Segundo a organização, 
se  houver  algum tipo  de atrito,  é  de cunho particular.  A entidade  admite  que pastores 
realizam trabalhos de evangelização com traficantes de drogas, visando sua recuperação.

135  MARIO, Hugo Monken. Tráfico é acusado de vetar umbanda no Rio. FOLHAONLINE. 04 fev. 2006. 
Disponível em: <http://www.folha.com.br>. Acesso em: 30 maio 2006.
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ANEXO B – CARTA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 
CONDENADOS (APAC)

URGENTE: CARTA ABERTA À POPULAÇÃO

Os rejeitados e os inúteis! Os miseráveis, os humilhados, os  
esquecidos, todos morrendo no matadouro social. Os frutos 
da  prostituição  –  prostituição  de  homens  e  mulheres  e  
crianças,  de  carne  e  osso,  e  fulgor  de  espírito;  enfim,  os  
frutos da prostituição do trabalho. Se isso é o melhor que a  
civilização  pode  fazer  pelos  humanos,  então  nos  dêem a  
selvageria  nua  e  crua.  Bem  melhor  ser  um  povo  das 
vastidões e do deserto, das tocas e cavernas, do que ser um 
povo da máquina e do Abismo (Jack London). 

Estamos vivendo um momento de desagregação e falta de clareza das regras sociais, 
o que enfraquece a integração dos indivíduos, deixando-os sem saber que norma seguir. A 
desigualdade e a escandalosa concentração de renda constroem um cenário de profunda 
violência sobre a população e se manifestam no aumento da criminalidade como resposta a 
essa  estrutura  desigual,  porém,  hoje,  o  problema  não  mais  se  resume  na  questão  da 
desigualdade, se tornou algo muito mais complexo e exige uma intervenção urgente.

No Brasil, em dois anos, 500 mil pessoas deverão estar presas; atualmente, temos 
340 mil presos. Continuando nesse ritmo, seria preciso construir um novo presídio a cada 
15 dias, sendo que o atual sistema prisional apresenta um índice de reincidência de 85%.

Vivemos recentemente uma explosão de violência que se abateu sobre o país; o 

crime organizado assusta, a violência já faz parte do nosso cotidiano, e vem sendo 

alimentada sucessivamente. Precisamos de uma política voltada para a defesa social e isto 

vai muito além do aumento dos recursos para a melhoria e ampliação do efetivo policial e 

dos presídios. Consiste em propiciar condições para a recuperação e reinserção dos 

indivíduos.

O atual sistema prisional está falido e é uma estrutura que alimenta a criminalidade, 

incapaz de dar condições para a recuperação dos presos, contribuindo para a especialização 

e organização criminosa.

A incapacidade das políticas de reintegração produz um alto índice de reincidência; 
e o fluxo contínuo de novos encarcerados funciona como alimentador da criminalidade. Por 
outro  lado,  nos  presídios  sem  nenhuma  condição  humana,  com  doenças  como  aids, 
tuberculose, câncer, hanseníase etc., falta todo tipo de assistência (médica, odontológica, 
psicológica,  social  e jurídica) e os presos estão abandonados a toda má sorte.  Essa é a 
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realidade!  O que nós temos a ver com isso? Com certeza tudo. Por mais que entre nós 
multiplique o sentimento favorável a medidas mais agressivas, como aumento das penas, 
pena  de  morte,  execução  de  criminosos  sem qualquer  tipo  de  procedimento  legal  e  o 
abandono  da  população  carcerária;  isto  retorna  para  a  sociedade  em  aumento  da 
insegurança e mais violência. Não podemos tratar deste assunto de forma vingativa ou com 
sentimento de estranheza e distanciamento.

Quem  são  as  maiores  vítimas  desta  política  primitiva  de  encarceramento  e  de 
violência?  Os números  não  mentem,  as  grandes  vítimas  são  os  pobres,  que  vivem em 
permanente  estado  de  tensão  e  terror.  Milhares  de  mortos  ao  ano  e  um alto  custo  do 
aparelho policial e repressor, milhões gastos a serviço de um sistema penitenciário corrupto 
que gera mais e mais criminosos.

Em Governador Valadares, a situação não é diferente, convivemos com alto 
índice de violência e já presenciamos rebeliões de presos devido às péssimas 
condições carcerárias.

Nesta  época  que  nos  parece  sem  alternativas,  nos  perguntamos: 
Como podemos mudar isso?

A  resposta  é  que  todos  nós  temos  que  contribuir  para  resolver  este 
problema social grave, vencendo o desafio de sensibilizar aqueles que se trancam 
e agem como se a violência fosse algo distante. Precisamos urgente vencer a 
indiferença e contribuir com a melhoria de nossa comunidade.

Foi pensando em reverter este quadro de criminalidade, que pessoas de 
nossa comunidade se reuniram com o objetivo da recuperação do condenado, 
enfatizando a sua valorização humana.

A solução encontrada como medida de defesa social foi a Associação de 
Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, que tem apresentado índice 
de  91%  de  recuperação,  diferente  do  sistema  penitenciário  tradicional  que, 
gastando quatro vezes mais, apresenta índice de apenas 15% de reintegração de 
condenados, aumentando assim o ciclo da violência.
MAS O QUE É APAC?

É importante lembrar que a APAC, antes de tudo, é uma metodologia de 

recuperação de presos e de defesa da sociedade. Mas a APAC também é uma entidade civil, 

uma associação sem fins lucrativos que usa um método que se baseia na preparação e 

valorização humana do sentenciado com ação evangelizadora para oferecer aos condenados 

condições de se recuperarem, visando, dessa forma, proteger a sociedade e promover a 

justiça.

VISÃO
Contribuir com a humanidade na promoção da harmonia social.

OBJETIVOS
• Recuperar o condenado
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• Proteger a sociedade
• Socorrer a vítima
• Promover a justiça

MISSÃO
Despertar a sociedade para a gravidade do problema da violência, reincidência e da 

criminalidade, conscientizando-a para a responsabilidade do Estado e da sociedade para o 
exercício da função pedagógica da pena.
FILOSOFIA

“Matar o criminoso e salvar o homem”.
PRINCÍPIOS

• Valorização humana
• O perdão como fundamento da espiritualidade
• Igualdade
• Deus como recompensa de tudo

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DO MÉTODO
• Participação da comunidade
• O recuperando ajudando o recuperando
• Trabalho
• A religião e a importância de se fazer à experiência de Jesus
• Assistência jurídica
• Assistência à saúde (psicológica, física, mental, odontológica etc.)
• Valorização humana
• A família
• Formação para voluntariado
• CES – Conselho de Solidariedade e Sinceridade
• Mérito
• Jornada de Libertação com Cristo

VANTAGENS DO MÉTODO APAC!
• Respeito à família e à individualidade dos recuperandos
• Respeito mútuo entre os recuperandos
• Laborterapia artesanal
• Alfabetização obrigatória
• Alojamento igual para todos
• Ausência de rebeliões e atos de violência
• Formação profissionalizante
• Participação da comunidade através de voluntários
• Preferência para que o preso cumpra a pena na sua terra natal ou 

onde reside sua família
• Aulas de valorização humana
• Administração participativa, diretoria da APAC e CSS – Conselho 

de Sinceridade e Solidariedade – formando os recuperandos
• Menor índice de reincidência
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• Admissão de preso estagiário  de outro  presídio  para assimilar  o 
método APAC

POR QUE IMPLANTAR A APAC?
• Necessidade  de  descentralização  dos  presídios,  baseado  no 

princípio de que cada comunidade deve assumir a sua população 
prisional

• Menor número de condenados juntos, dificultando a formação de 
quadrilhas e a constituição de grupos que subjugam os mais fracos

• Melhoria das instalações dos estabelecimentos penais, com salas 
para  laborterapia,  biblioteca,  laboratório  médico-odontológico, 
refeitório, reuniões, aulas, encontros festivos e atos religiosos

• Municipalização do cumprimento da pena, com presídio de pequeno 
porte situado nas comarcas

• Manutenção  da  ordem  com  ajuda  de  recuperandos  designados 
para representar os interesses da cela

VENHA APOIAR ESTA IDÉIA!
E-mail: ncriminologia@fadivale.com.br; penalfadivale@hotmail.com
Telefone: (33) 3271-0197 (33) 3271-8149
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS – APAC
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ANEXO C – ESTADO DO RIO AUMENTA A DISCRIMINAÇÃO NA ESCOLA136

O problema da discriminação sofrida pelas religiões afro-descendentes é antigo e a Lei 
3.459,  de  setembro  de  2000,  que  estabeleceu  o  ensino  religioso  confessional  na  rede 
estadual  do  Rio  de  Janeiro,  não  ajuda  a  diminuí-lo.  De  acordo  com  Valéria  Gomes, 
coordenadora de ensino religioso do Rio, dos 500 professores de ensino religioso aprovados 
no  concurso  realizado  em  janeiro  de  2004,  68,2% são  católicos,  seguidos  de  26,31% 
evangélicos (de diversas designações) e 5,26% de “outras religiões”. Neste último grupo 
estão  professores  de  umbanda  (cinco  professores  contratados);  do  espiritismo  segundo 
Allan  Kardec  (três),  da  Igreja  Messiânica  (três)  e  um professor  mórmon.  A  secretaria 
informou que nenhum professor de  candomblé foi contratado porque não há registro de 
alunos que praticam candomblé.

SEPARADOS POR CREDO
A meta, segundo Valéria, não é discriminar: “Queremos que professores católicos 
ensinem a alunos católicos e evangélicos a evangélicos, por exemplo. Mas as turmas 
ainda não estão separadas por credos. Enquanto isso, nosso objetivo é passar valores”. 
Contudo, de 12 professores de ensino religioso entrevistados, nove revelam utilizar 
trechos da Bíblia que sejam comuns para católicos e evangélicos no conteúdo 
pedagógico de sua disciplina. Muitos utilizam textos do padre Marcelo Rossi. Uma 
educadora entrevistada nega que o objetivo da lei seja converter alunos, mas revela: “No 
ano passado eu tinha uns oito alunos ogans, mas eles acabaram entendendo que 
estavam errados e hoje não são mais”, comemora. Os professores entrevistados também 
afirmam que, apesar da matrícula nessa disciplina ser facultativa, como as escolas não 
conseguem elaborar outras atividades para os alunos que não queiram cursá-la, a 
freqüência é quase total.

CRÍTICAS
Para  o deputado estadual  Carlos  Minc (PV-RJ),  a  Lei  do  Ensino  Religioso  no Rio  de 
Janeiro é espantosa e só existe de maneira confessional nesse Estado. O parlamentar afirma 
que  já  imaginava  que  crianças  e  adolescentes  de  outras  religiões,  inclusive  as  de 
candomblé, seriam ainda mais discriminadas. “Entramos com ação no Supremo Tribunal 
Federal.  O  próximo  governo  pode  aprovar  outra  lei  anulando  a  atual.  Todos  esses 
professores  são  licenciados  para  ensinar  outras  disciplinas  do  currículo  e  não  serão 
prejudicados.” Para Minc, o Sindicato Estadual de Profissionais da Educação (Sepe) e todas 
as  faculdades  de  educação  deveriam  “comprar  essa  briga”  e  trabalhar  para  que  os 
professores sejam mais pluralistas. A lei também não agradou nem Mãe Palmira de Iansã 
nem  Mãe  Beata  de  Yemonjá,  conhecidas  e  respeitadas  mães-de-santo  da  Baixada 
Fluminense. “Se a escola quer se meter com religião, deve ensinar a história de todas as 
religiões  e  não  discriminar  ninguém”,  afirma  Mãe Palmira.  “Se a  escola  discrimina  os 
alunos de candomblé, a escola não merece nenhum respeito”, sentencia Beata de Yemonjá. 
(Fazendo Média, www.fazendomedia.com)

136  BRASILDEFATO, n. 163, 13-19 abr. 2006. Disponível em: <http://www.brasildefato.com.br>. Acesso em: 
30 maio 2006.
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ANEXO D – DIREITO À RELIGIÃO: OS FILHOS DO CANDOMBLÉ137

ELES SENTEM ORGULHO DE SUA RELIGIÃO, MAS NA ESCOLA DIZEM QUE SÃO 
CATÓLICOS

(Stela Guedes Caputo)
Aos 4 anos ele precisava de uma almofada para alcançar o atabaque. Escondia a chupeta 
atrás das costas, vestia uma camisa branca e colocava o colar de Xangô, orixá do fogo, da 
justiça, e de quem é filho. Ricardo Nery, hoje com 18 anos, aos 2 anos foi “suspenso”, ou 
seja, apontado ogan por Iansã no terreiro de sua avó, Mãe Palmira de Iansã, o Ilê Omo Oya 
Legi, em Mesquita. Paula Esteves, do mesmo terreiro, tem 20 anos e foi iniciada aos 2 
anos, passando a ser conhecida como Paulinha de Xangô. Hoje é iaebé, ou “a mãe que toma 
conta da casa”, importante função no candomblé. Noam Moreira, 14 anos, é filho de Oxalá 
e ogan do Ilê Omiojuaro, em Miguel Couto. Michele, 15 anos, e Alessandra dos Santos, 11 
anos (os nomes dessas irmãs são fictícios), são equedes (cuidam dos orixás em terra), no 
Axé Opó Afonjá, em Coelho da Rocha, todos na Baixada Fluminense, periferia do Rio de 
Janeiro.  Em toda comunidade-terreiro existem diversas crianças,  a maioria  levada pelos 
pais ou responsável. Assim como os adultos, muitas são iniciadas, desempenham funções 
importantes,  ocupam cargos na hierarquia do culto e manifestam orgulho de sua fé. Na 
escola, contudo, a maioria delas esconde a religião e se declara católica para evitar mais 
discriminação.
O ORIXÁ DECIDE
“Aprendi olhando”, dizia Ricardo Nery ainda aos 4 anos. Ele sempre bateu com incrível 
habilidade vários tipos de atabaques. Ricardo também ensina que é o orixá quem determina 
a função que a pessoa terá na religião.  “Ou ele  mostra  no jogo de búzios ou desce no 
terreiro, durante uma festa para dizer seu destino no culto. O meu foi ser ogan. Não viro no 
santo.  Tenho de conhecer  os toques do  candomblé para  chamar os orixás.  São muitos 
toques, mas nunca tive dificuldade”, revela. “E nunca teve mesmo. Já aos 2 anos ele tocava 
até adormecer”, confirma a orgulhosa avó, Mãe Palmira de Iansã. Amigos desde crianças, 
Ricardo e Paulinha de Xangô cresceram no mesmo terreiro. A diversão predileta de ambos 
quando pequenos era “brincar de macumba”. Paulinha “vira” no santo desde os 14 anos. 
“Quando eu era pequena não virava porque tinha medo de morrer se deixasse Xangô entrar 
em mim. Depois abri espaço para ele e perdi o medo. Hoje, quando incorporo, ando pelo 
terreiro e Xangô também anda. Danço eu, dança Xangô, mas sei que é Xangô dentro de 
mim que me movimenta”, explica Paulinha.
Filha de Iemanjá, orixá das águas do mar, Joyce dos Santos, 21 anos, fez o santo com 6 e 7 
anos, depois realizou sua “confirmação”. Passou a ser ebôme – se quisesse, desde os 13 
anos já podia ser mãe-de-santo e abrir seu próprio terreiro. “Mas não é só fazer a obrigação 
dos 7 anos que importa.  O que vale  é a vivência,  e isso só vem com muito tempo na 
religião”, diz Joyce, que também recebe Oxum, orixá das águas dos rios. “Desde criança 
era assim. Quando estou com Iemanjá sinto um calor intenso, terrível, parece que o chão 
vai se abrir. Quando é Oxum eu choro o tempo inteiro”, afirma.
QUIZILAS
Adulto ou criança, todo iniciado (feito no santo) convive com as quizilas (èèwó), que são 
certas proibições determinadas  pelo orixá,  “dono da cabeça” do filho ou filha-de-santo. 
Joyce, por exemplo, não pode comer peixe de pele, nem lula. “Me empola toda, é quizila de 
Iemanjá. Se desobedecer, minha vida anda para trás”, garante. Já Ricardo não pode comer 
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abóbora ou melão porque Iansã não gosta. Mas isso nunca foi complicado para ele. “Eu 
mesmo não gosto de abóbora ou melão. O problema é que as quizilas também se referem ao 
que podemos vestir. Adoro rock, mas não posso usar roupa preta, nem camisa com caveiras 
porque  tem quizila  com o  santo.  Se  usar,  algo  de  ruim pode me  acontecer”,  revela  o 
adolescente, que tem dois furos em cada orelha. Quanto aos brincos, diz, não tem quizila 
com o santo. “A quizila dos brincos é com a minha avó. Tatuagem também quero fazer, 
mas não posso, tem quizila com ela”, brinca o ogan.
PRECONCEITOS
Falar  com orgulho do  candomblé às  vezes  se  limita  aos muros  do terreiro.  A maioria 
desses  adolescentes  já  foi  ou  continua  sendo  vítima  de  preconceitos.  “Quando  eu  era 
pequeno uma professora me chamou de filho do diabo”, lamenta Ricardo. O pior, contudo, 
começou em 1993, quando a Editora Gráfica Universal, do Grupo Universal do Reino de 
Deus, comprou as fotos de Paulinha, Ricardo e de uma outra criança de  candomblé que 
foram  personagens  de  matéria  publicada  em  um  jornal  carioca,  em  1992.  As  fotos, 
conseguidas eticamente, sob o consentimento das famílias das crianças, passaram a ser da 
agência  do  jornal  carioca  e,  vendidas,  foram usadas  de  maneira  depreciativa  no  jornal 
Folha Universal. Não satisfeito, três anos depois, Edir Macedo publica a 13ª edição (1996) 
do  livro  Orixás,  Caboclos  e  Guias:  Deuses  ou  Demônios (a  veiculação  da  obra  está 
suspensa  por  ação  do  Ministério  Público  Federal  da  Bahia).  Na  tiragem  de  50  mil 
exemplares, outra vez as fotos de Paula e Ricardo aparecem, agora sob a legenda: “Essas 
crianças, por terem sido envolvidas com orixás, certamente não terão boas notas na escola e 
serão filhos-problema na adolescência.”
“Aí foi demais, todos nós sofremos muito”, afirma Mãe Palmira, que processou a editora. 
“As pessoas nos apontavam na rua, nos chamavam de macumbeiros, mas de forma ruim, 
depreciativa”, diz Paulinha de Xangô. “No terreiro em que me iniciei, em Jacarepaguá, fiz 
as curas, aquelas marquinhas no ombro. Nunca fui com camiseta de manga curta para a 
escola para não deixar aparecer. Também nunca fui com os colares, tenho vergonha e digo 
que sou católica”,  diz  Joyce  de Iemanjá.  As irmãs Michele  e  Alessandra,  do Axé Opó 
Afonjá, chegaram a freqüentar grupos jovens católicos.  Até fizeram primeira comunhão 
para se sentirem mais aceitas e escapar do preconceito. “Eu amo os orixás e amo minha 
religião. O que eu não entendo é que, se podemos respeitar a cultura dos outros, por que 
não podem respeitar a nossa?”, questiona Ricardo Nery.
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ANEXO E

Polícia
Segunda, 2 de junho de 2008, 21h28 Atualizada às 21h27 

Evangélicos teriam depredado centro de Umbanda

Um grupo de evangélicos são suspeitos de invadir um centro de 
Umbanda que funciona na rua Bento Lisboa, 144, no Catete, 
zona sul do Rio de Janeiro, próximo ao Largo do Machado.

» vc repórter: mande fotos e notícias

Segundo policiais do 2º BPM (Botafogo), os religiosos teriam depredado móveis e a confusão se 
estendeu para a rua, onde os envolvidos entraram em confronto. 

Várias viaturas foram enviadas para o local para conter o tumulto. Os dois grupos estão na 9ª DP 
(Catete) onde a ocorrência está sendo registrada. Ainda não se sabe o motivo da invasão do centro. 
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