
1 
 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 

CENTRO DE LETRAS E ARTES - CLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS - PPGAC 

DOUTORADO 

 
 
 

 
 

NAS ÁGUAS DE IEMANJÁ: um estudo das práticas performativas no 
candomblé e na festa à beira-mar  

 
 

 
 

Tatiana Maria Damasceno 
 
 

 
 
 

Rio de Janeiro 
2015 

 



2 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO 

CENTRO DE LETRAS E ARTES - CLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS - PPGAC 

DOUTORADO 

 
 

 
 
 
 

NAS ÁGUAS DE IEMANJÁ: um estudo das práticas performativas no candomblé e na festa à 
beira-mar  

 
 
 
Tatiana Maria Damasceno 
 
 
Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas do Centro de 
Letras e Artes da Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro, como requisito 
parcial à obtenção do grau de Doutora em 
Artes Cênicas. Linha de pesquisa: Estudos da 
Performance e Discursos da Imagem e do 
Corpo – PCI. 
 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Luiz Ligiéro Coelho 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2015 

 



3 
 

 
 



4 
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É no meu sangue que os meus ancestrais vivem ... 

A grande Ialorixá Tânia de Oyá e ao ogã Luiz Fernando, 

A minha avó Jurema, a minha tia-mãe Rita e ao meu tio-pai Alberto Thomaz, 

Ao meu querido tio e padrinho Ronald (In memorian), 

Ao meu amado companheiro Sérgio de Carvalho. 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

Aos meus protetores espirituais: meu pai Oxóssi, caçador atento e leal, e a minha mãe 
Iemanjá, senhora bondosa e terna, pelas possibilidades de realizações. Bença pai! Bença 
mãe!  

Aos Orixás, Caboclos, Pretos Velhos e Exus que não cansam de me abraçar nos momentos 
tristes e alegres. 

Ao meu orientador e amigo, professor Zeca Ligiéiro, pela dedicação, força, pelos desafios 
propostos e respeito a esta pesquisa. Obrigada pela paciência nos diálogos durante a 
orientação e a escrita e sem a qual este trabalho não seria possível da forma que é.  

Agradeço o lindo presente enviado por Iemanjá, minha querida afilhada Giovana que nasceu 
no dia 2 de fevereiro de 2015. 

À minha mãe carnal e espiritual Tânia de Oyá que me ensinou com muita paciência e amor, a 
respeitar, a amar e a cuidar dos orixás. 

À minha adorada família pela oferta de um amor incondicional que me impulsionou a 
desbravar sempre novos caminhos: minha avó Jurema, meus tios Alberto e Rita Thomaz, 
meu padrasto Luiz Fernando e meus irmãos (Tânia, Ivan, Rita, Alberto, Fernando e 
Fernanda). 

Ao meu querido marido Sérgio de Carvalho, companheiro de todas as horas nas discussões 
deste trabalho. Agradeço o seu amor, a sua confiança e o seu apoio constante nas muitas 
jornadas.  

Minha gratidão as minhas sobrinhas, ao meu filho emprestado Kevin, as minhas cunhadas, 
ao ogã Marco, a minha querida afilhada Júlia, a minha irmã de esteira Cássia de Iemanjá e ao 
amigo Edinei por todas as horas que passamos juntos e por torcerem de perto pelo meu 
sucesso. 

Agradeço ao Babalorixá Oswaldo dos Santos, a minha Ialorixá Helenita de Iemanjá, ao ogã 
Antônio Luiz da Casa Branca e a minha mãe criadeira Ialorixá Vera de Onira, que muitas 
vezes incentivaram e acrescentaram neste processo, contribuindo significativamente para a 
sua realização. 

Aos terreiros: Ilê Axé Íyà Atara Magbá liderado pela Ialorixá Gisèle Omindarewá, Ilê 
Omiojuaro liderado pela Ialorixá Mãe Beata, Ilê Axé Opô Aganjú liderado pelo Babalorixá 
Balbino Daniel de Paula o terreiro Ilê Maroialajé liderado pela Ialorixá Jocelina Barbosa 
Bispo, Ilê dos Ventos liderado pela Ialorixá Tânia de Oyá, Ilê Asé Omirewá liderado pela 
Ialorixá Veronica de Iemanjá, por me receberem gentilmente e esclarecerem minhas 
dúvidas. 

Ao ogã alabê Jorge de Oxóssi do Ilê Axé Odé Ibô pelos esclarecimentos constantes ao longo 
do processo. 

Aos amigos e professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro Katya Gualter, 
Alexandre Carvalho, Maria Inês Galvão, Aline Teixeira, Marta Peres, Marcus Vinicius de 



6 
 

Almeida, Patrícia Pereira, André Meyer, Waleska Britto, Marcão, Marina Martins, Frank 
Wilson e Ana Célia Sá Earp companheiros e colaboradores nesta jornada. 

Aos amigos e intérpretes da Cia. de Dança Contemporânea da UFRJ, alunos do Programa de 
Dança do Departamento de Arte Corporal da UFRJ, pela disponibilidade e cumplicidade. O 
meu carinho, respeito e gratidão: Adriana, Alcione, Fernanda, Gabriela, Gizele, Mariana, 
Gabriel e Wallace. 

Aos membros da banca examinadora do presente trabalho pelo carinho e disponibilidade, 
em especial, a professora Denise Zenicola e ao professor Iremar Brito pelas observações 
preciosas apresentadas no processo de qualificação da tese. 

Aos amigos Cláudia Ramalho e Élvio Assunção, que mesmo com toda distância física 
tornaram-se verdadeiramente presentes em vários momentos dessa caminhada. 

A querida Arlinda Celeste e aos seus olhos atentos ao ler minhas escritas com paciência e 
competência. O meu carinho e gratidão. 

Aos amigos de outras jornadas: Cátia Costa, Aressa Rios, Alissan Silva, Monica da Costa, 
Débora Campos, Juliana Manhães, Renata Azevedo, Cristiane Moreira e Lucien Ekoé Ayi. 

Aos amigos do Departamento de Arte Corporal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
pela compreensão, apoio e paciência. 

Agradeço aos colegas, professores e funcionários do Programa de Pós-Graduação em Artes 
Cênicas do Centro de Letras e Artes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
pelos contributos ofertados dentro e fora das salas de aula. 

Agradeço enfim a todas as pessoas que direta e/ou indiretamente puderam compartilhar 
deste caminho comigo. 

A todos vocês, muito obrigada! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMO 
 

O orixá Iemanjá é uma divindade africana reconhecida no Brasil como a Rainha do 

Mar, protetora e provedora de fertilidade e prosperidade. A pesquisa analisa as principais 

práticas performativas presentes nas celebrações e rituais de Iemanjá encenadas “no espaço 

de dentro, do terreiro” e “no espaço da cidade; da festa de Iemanjá à beira-mar”. A 

impregnação de festas e oferendas do candomblé no espaço urbano aponta a forte relação 

do terreiro com a cidade. No candomblé, os rituais privados e os rituais públicos estão 

imbricados, pois, entre eles, existe certa continuidade. Essa dinâmica ritual implica numa 

comunicação e relação do candomblé com os espaços naturais e construídos do meio 

urbano. Verifica-se a maneira como o corpo aciona as dinâmicas culturais e expressa 

significados. A partir deste quadro, procura-se discutir se a mudança de espaço – do terreiro 

e da praia - singulariza diferenças na performance corporal do adepto no momento de 

devoção. O adepto atua como um elemento que reatualiza a tradição através das suas 

ações: gestos, falas, movimentos, posturas, sentimentos e percepções particulares. As 

práticas, mediadas pelo corpo, configuram-se como atos de transferências que tornam 

possível um grupo recordar Iemanjá em conjunto. Com o intuito de entender como, no 

Brasil, As águas de Iemanjá se espalharam e se misturaram, restaurando a sua simbologia, 

imagem e representação, analisa-se de forma concisa, aspectos históricos da formação do 

candomblé, bem como a sua cosmogonia, estrutura, liturgia, atuação do corpo no ritual e os 

discursos proferidos, ao longo do tempo, sobre o conceito de tradição e transformação das 

práticas performáticas do candomblé. O estudo da performance cultural revela-se como um 

instrumento importante de análise do objeto escolhido, já que estimula a reflexão 

interdisciplinar e crítica das práticas culturais de Iemanjá, tanto no ritual como na festa. 

 

 

Palavras-chave: Iemanjá. Candomblé. Festa. Corpo. Práticas performativas.  
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ABSTRACT 
 

The orisha Iemanjá (Yemoja) is an African deity recognized in Brazil as the Queen of 

the Ocean, protector and provider of fertility and prosperity. The research analyzes the main 

performative practices in celebrations and rituals of Iemanjá “in the inside space, from the 

meetinghouse” and “in the city space; from the party of Iemanjá at the seaside”. The 

impregnation of parties and offerings of candomblé in the urban space points up the strong 

relation of the meetinghouse with the city. In candomblé, the private rituals and the public 

rituals are imbricate, because, between them, there is certain continuity. This ritual 

dynamics implies communication and relation of candomblé with natural spaces built in the 

urban area. The manner by which the body activates the cultural dynamics and expresses 

meaning is verified. From this picture, we intend to discuss if the change of space – the 

meetinghouse and the beach – singularizes differences in the corporal performance of the 

follower in the moment of devotion. The follower acts as an element which (re)updates the 

tradition through his deeds: gestures, speeches, movements, attitudes, feelings and 

particular perceptions. The practices, intervened by the body, are configured as acts of 

transference that make possible for a group to remember Iemanjá together. With the 

purpose of understanding how, in Brazil, The waters of Iemanjá have spread and blended, 

restoring its symbology, image and representation, we analyze, in a concise manner, 

historical aspects of candomblé formation, as well as its cosmogony, structure, liturgy, body 

action in the ritual and the speeches delivered, throughout the time, about the concept of 

tradition and transformation of candomblé performative practices. The study of the cultural 

performance reveals to be an important instrument of analysis of the chosen object, once it 

stimulates the interdisciplinary reflection and criticism of the cultural practices of Iemanjá, 

both in the ritual and at the party. 

 

Key-words: Iemanjá. Candomblé. Party. Body. Performative practices. 
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RESUMEN 
 

El orixá Iemanjá es una divinidad africana reconocida en Brasil como la Reina del Mar, 

protectora y proveedora de la fertilidad y prosperidad. El estudio analiza las principales 

prácticas performativas presentes en las celebraciones y rituales de Iemanjá puestas en 

escena “en el espacio de dentro, del patio” y “en el espacio de la ciudad; de  la fiesta de 

Iemanjá a la orilla del mar”. La impregnación de fiestas y ofrendas del candomblé en el 

espacio  urbano apunta la fuerte relación del patio con la ciudad. En el candomblé, los 

rituales privados y los rituales públicos están imbricados, pues entre ellos, existe cierta 

continuidad. Esta dinámica ritual implica una comunicación y relación del candomblé con los 

espacios naturales y construidos del medio urbano. Se comprueba la forma cómo el cuerpo 

acciona las dinámicas culturales y expresa significados. A partir de este cuadro, se busca 

discutir si el cambio del espacio – del patio y de la playa - singulariza diferencias en el 

desempeño corporal del adepto en el momento de devoción. El adepto actúa como un 

elemento que reactualiza la tradición a través de sus acciones: gestos, palabras, 

movimientos, posturas, sentimientos y percepciones particulares. Las prácticas, mediadas 

por el cuerpo, se configuran como actos de transferencias que tornan posible un grupo 

recordar Iemanjá en conjunto. A fin de comprender cómo en Brasil, Las aguas de Iemanjá se 

propagaron y se mezclaron, restaurando su simbología, imagen y representación, se analiza 

de forma concisa, aspectos históricos de la formación del candomblé, así como su 

cosmogonía, estructura, liturgia, actuación del cuerpo en el ritual y los discursos proferidos, 

a través del tiempo, sobre el concepto de tradición y transformación de las prácticas 

performáticas del candomblé. El estudio del desempeño cultural se revela como un 

instrumento importante de análisis del objeto escogido, ya que estimula la reflexión 

interdisciplinar y crítica de las prácticas culturales de Iemanjá, tanto en el ritual como en la 

fiesta. 

 

 

Palabras clave: Iemanjá. Candomblé. Fiesta. Cuerpo. Prácticas performativas.  
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INTRODUÇÃO    
 

Àgo l’óna (n).
1
 

(licença no caminho.) 
 

Encontros com Yemọjá 

 

Ainda adolescente, eu e minha irmã mais velha passávamos os meses de Janeiro e 

Fevereiro com nossa mãe que residia em Salvador. Na época, por volta de 1977, antes do dia 

dois de Fevereiro, soubemos de uma festa no bairro do Rio Vermelho. Minha mãe explicou 

que neste dia comemora-se a festa de Iemanjá, a rainha do mar, orixá cultuado nos 

candomblés do Brasil. Ela esclareceu que, se fôssemos à festa, deveríamos vestir roupas 

claras e, se desejássemos, poderíamos levar à Iemanjá algum presente, colocá-lo à beira do 

mar e fazer um pedido. Fazer um pedido nunca é demais! 

Destaco aqui a forma que nossa mãe utilizou para transmitir o conhecimento sobre 

Iemanjá. Os atos sugeridos e ensinados por ela através da oralidade – o de vestir roupas de 

uma determinada cor, ofertar algo ao mar e fazer um pedido – são práticas presentes no dia 

a dia do candomblé. Naquela época, ela já participava dos rituais de candomblé na Bahia. No 

candomblé o conhecimento é veiculado através de complexa trama simbólica em que o oral 

constitui um dos elementos fundamentais. A transmissão oral orienta e organiza as práticas 

da religião em determinados contextos.  

Acho que esse dia, há mais de trinta anos, marcou minha relação com Iemanjá e, um 

pouco mais tarde, com a religião que abracei, o Candomblé. Fiquei impressionada com o 

tamanho da festa na praia de Paciência em Salvador, festa que, aos meus olhos, revelou-se 

como uma imagem sedutora, uma performance espetacular2 num terreiro aberto onde 

todos pareciam ser bem-vindos.  

                                                                 
* A ortografia dos termos afro-brasileiros é um problema complexo. Neste trabalho, sempre que for possível, 
seguirei as recomendações da professora Yeda Pessoa de Castro, que recomenda que os nomes de origem 
estrangeira correntes no vernáculo sejam tanto quanto possível aportuguesados segundo normas 
estabelecidas, mas levando em consideração as formas já consagradas. Adotei escrever o nome do orixá 
Iemanjá em iorubá (Yemọjá), na estrutura do trabalho, na parte pré-textual dos elementos essenciais e na 
textual somente nos indicativos de seções.  
1
 (BARROS, 2005, p. 129) 

2
 Espetacular do francês spectaculaire, “tudo o que chama a atenção, atrai e prende o olhar” (CUNHA, 2010, 

p.265).  Do verbo latino spectare, olhar, contemplar e, ainda, apreciar ou julgar [...] “o espetáculo no sentido de 
acontecimento cultural é uma representação visual ritualizada ou previamente concebida, uma imitação ou 
demonstração de arte, no sentido geral de habilidade, dirigida aos sentidos visuais e/ou auditivos, intentando 
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Na festa, uma multidão se aglomerava na rua, no calçadão e na areia da praia.  Era 

grande a movimentação dos vendedores de flores no Largo de Santana, no bairro do Rio 

Vermelho em Salvador / Bahia. As flores eram um dos principais itens ofertados à Iemanjá 

na praia. O mar repleto de flores, desenhava um manto colorido. Na areia, as pessoas com 

os pés descalços usavam roupas brancas e portavam colares coloridos no pescoço. Vários 

devotos dançavam e cantavam embalados pelo som animado dos atabaques e das batidas 

de palmas. Nesta sequência o transe de um ou de outro adepto marcava um momento forte 

destacando a presença de uma divindade. Ao mesmo tempo, pessoas com os pés na água 

ofertavam presentes à deusa do mar e, ao fazerem pedidos, algumas dessas pessoas 

choravam, enquanto outras sorriam. A festa envolvia milhares de pessoas com funções 

diferenciadas, adeptos, simpatizantes, curiosos, vendedores ambulantes, o poder público e, 

mesmo turistas curiosos, entre outros. Os presentes de Iemanjá eram depositados em 

grandes cestos e, depois, levados num cortejo de barcos para bem longe no mar.  

Foi então, à beira mar, que tive meu primeiro contato com Iemanjá, a divindade da 

água venerada pelos Egbás, um grupo iorubá estabelecido outrora na região entre Ifé e 

Ibadan na atual Nigéria. No início do séc. XIX, as guerras entre os diversos grupos iorubás 

levaram os Egbás a migrar na direção oeste, originando a cidade de Abeokutá que se tornou 

a nova morada de Iemanjá. Desde então, Iemanjá passou a ser conhecida como rainha, mãe, 

protetora e provedora de fertilidade e prosperidade de toda a região. Para Mãe Beata3 de 

Iemanjá ela é a senhora de todas as águas, não importando, se doce ou salgada. 

Iemanjá é apenas uma das inúmeras divindades, chamadas de orixás, trazidas para o 

Brasil pelos negros cativos provenientes do sudoeste da Nigéria e de várias partes da atual 

República do Benim. Os orixás são divindades representadas pelas energias da natureza. 

Possuem diversos nomes de acordo com seu domínio: água, fogo, terra e ar (BENISTE, 2011). 

Os deuses chamados orixás têm um paralelo com as divindades denominadas de 

voduns, as divindades ou forças invisíveis do mundo espiritual. Os voduns são provenientes 

da “área gbe” região setentrional da atual Togo, República de Benim e do sudoeste da 

Nigéria, onde habitam os povos tradicionalmente designados como adja, ewe, fon ou adja-

ewe. No Brasil, um grupo de povos provenientes da “área-gbe” foi designado de jeje. Os 

                                                                                                                                                                                                        
causar admiração de um público, de uma assistência ou comunidade (fiéis) – espectadores.” (CUNHA, 2003, 
p.255-256). 
3
 Ialorixá do Terreiro Ilê Omiojuaro localizado em Miguel Couto, Nova Iguaçu, sacerdotisa de Iemanjá e líder 

comunitária e nacional do movimento feminista negro. 
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Jejes começaram a chegar no Brasil há quase um século antes dos iorubás ou nagôs (PARÉS, 

2006). 

O culto dos orixás foi reconfigurado no Brasil, e adaptado aos antigos terreiros. 

Renato da Silveira (2006) e Luis Nicolau Parés (2006) afirmam que, quando os nagôs 

chegaram à Bahia, já encontraram uma tradição de base jeje bem implantada, com alguns 

elementos fundamentais, como sua terminologia bem estabelecida. Mas os próprios jejes, 

quando chegaram à Bahia, já encontraram uma tradição ritual estabelecida de base 

angolana e congolesa e, dela, absorveram “fundamentos”, procedimentos, iconografias e 

terminologias.  

Segundo Roger Bastide4 (2001, p. 309), “o candomblé é o lugar em que se celebram 

as festas religiosas africanas, sendo entendido também como um conjunto de cerimônias 

religiosas africanas”. Nesse sentido, a palavra candomblé é aplicada para nomear tanto a 

religião quanto a casa de culto, terreiro, roça, casa de santo, ilê, axé ou egbé. O candomblé é 

também conhecido como tradição dos orixás, culto afro-brasileiro e culto dos orixás 

(TAVARES, 2000). Zeca Ligiéro informa que “a palavra Candomblé é de origem quicongo-

angola, Ká-n-dón-id-é ou Ká-n-domb-ed-e, ou, mais frequentemente usado: Ka-n-domb-el-e, 

que é a “ação de orar”, um substantivo derivado da forma verbal Ku-dom-ba ou Kulomba: 

orar, saudar ou invocar. Candomblé significa adoração, louvação e invocação”. (2006, p. 20). 

A presença da devoção à Iemanjá é percebida pelo menos a partir do século XIX por 

testemunhos e investigações como as de Nina Rodrigues5 (1977) e Manuel Querino6 (1988).  

Diferente de outras festas que se voltam à celebração de algum santo católico, ela 

comemora uma divindade africana através de ritos e brincadeiras. Iemanjá é cultuada em 

diversas cidades brasileiras e do mundo. 

 Na Bahia Iemanjá é homenageada no dia 2 de Fevereiro. A maior festa acontece no 

bairro do Rio Vermelho em frente à colônia de pescadores Z₁, mas a Rainha das Águas 

também é reverenciada em outras regiões litorâneas da Bahia; no Município de Cachoeira 

em Santiago de Iguape; Praia de Buraquinho em Lauro Freitas; Amoreira em Itaparica; e 

                                                                 
4
 Roger Bastide (1898-1974). 

5
 Nina Rodrigues (1862-1906). 

6
 Manuel Querino (1851-1923). 
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Ilhéus. No Rio de Janeiro7, em Copacabana, a festa acontece no final de dezembro. 

Geralmente três ou quatro dias antes da festa da passagem do ano (réveillon). 

Se a tradição oral do pensamento - uma forma de produzir e verbalizar ideias de 

modo não analítico (LIGIÉRO, 1998) - através dos adeptos, projetou o culto de Iemanjá no 

cotidiano. A produção da arte afro-brasileira8 composta por objetos e práticas bastante 

diversificadas popularizou a deusa. Iemanjá brota em letras de canções brasileiras cantadas 

por grandes intérpretes como Dorival Caymmi, Maria Bethânia, Elis Regina, Clara Nunes, 

Vinícius de Morais, entre outros; se faz presente nos enredos das escolas de samba, no 

artesanato popular, na pintura, na escultura e na literatura, principalmente, de Jorge 

Amado. A popularidade de Iemanjá como um fenômeno cultural é marcante no território 

brasileiro. Vagner Gonçalves da Silva, professor do departamento de antropologia da USP, 

observa que:  

 

A partir da década de 60, com o questionamento e crítica das influências externas 
em nossa cultura e dos meios de comunicação de massa, surgem movimentos 
políticos (de consciência negra e outros) e artísticos (como o tropicalismo) de 
valorização de temas nacionais. A Bahia entrou na moda dos grandes centros 
urbanos do sudeste e seus artistas (a maioria ligados ao candomblé) difundiram 
nacionalmente as religiões afro-brasileiras, incluindo os personagens do povo de 
santo em sua literatura, as cores e os motivos dos deuses africanos em suas 
pinturas e os nomes e lendas dos orixás em suas músicas. (2005, p. 131) 

 

Essas lembranças passaram a nortear os meus caminhos futuros que, com o tempo, 

foram se avolumando e se conectando às minhas experiências pessoais nos rituais do 

candomblé e, de certa forma, às experiências e questionamentos realizados como 

intérprete, coreógrafa e professora de dança do Departamento de Arte Corporal da UFRJ. 

Como coreógrafa, a criação cênica a partir do estudo dos mitos e danças dos orixás tornou-

se constante, desenhando assim a possibilidade de um caminho a ser trilhado como 

pesquisadora de dança contemporânea afro-brasileira. É nesse contexto de iniciação na 

religião e de pesquisadora do movimento corporal, que meu olhar fixou-se com bastante 
                                                                 
7
 No Rio de Janeiro já é tradição a participação da carreata do Mercadão de Madureira; o Barco de Iemanjá 

procissão organizada pela Congregação Espírita Umbandista do Brasil; a procissão de Iemanjá que parte do 
Estácio e percorre bairros da zona sul (Lapa, Glória, Catete, Flamengo e Botafogo); e a procissão da Lapa em 
direção a Praça quinze e Baia de Guanabara; no bairro de Sepetiba a festa é no segundo Domingo de Fevereiro. 
Espírito Santo (2 de Fevereiro); Maceió (8 de dezembro); Sergipe (3 de Fevereiro e 8 de Dezembro); São Paulo 
(8 de Dezembro); Porto Alegre (2 de Fevereiro); Pernambuco (Panela de Iemanjá em Dezembro); Foz do Iguaçu 
(2 de Fevereiro); Rio grande do Sul (Nossa Senhora dos Navegantes); Paraguai, Argentina, Uruguai e Portugal (2 
de Fevereiro). 
8
 Sobre a arte afro-brasileira Cf. CONDURU. Roberto. Arte Afro-Brasileira. Belo Horizonte: C/Arte, 2007. 
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curiosidade nas festividades e nos rituais do candomblé. Observava elementos como a 

dança, o canto, a música, o figurino, o espaço, entre outros e, principalmente, a atuação 

fundamental do adepto, ao relacionar e interagir um conjunto de dinâmicas culturais que,  

segundo o professor Zeca Ligiéro, são denominadas de práticas performativas ou 

performances culturais (2011).  O adepto atua como um elemento que reatualiza a tradição 

através das suas ações: gestos, falas, movimentos, posturas, sentimentos e percepções 

particulares. 

No conceito de “motrizes culturais”9 aplicado às práticas performativas afro-

brasileiras, Ligiéro destaca que, nas performances espetaculares afro-brasileiras nota-se a 

presença central de elementos performativos que se articulam como um todo indivisível e 

inseparável. Para o autor “as práticas performativas se referem à combinação de elementos 

como a dança, o canto, a música, o figurino, o espaço, entre outros, agrupados em 

celebrações religiosas em distintas manifestações do mundo afro-brasileiro.” (2011, p. 107).  

Ao falar dos processos interétnicos e transitórios verificados nas práticas 

performativas, Ligiéro (2011) propõe o conceito de “motrizes”, no plural, como algo que faz 

mover, em vez de matriz, no sentido de molde, origem, algo estático, para conceituar a 

complexidade das dinâmicas das performances culturais afro-brasileiras. O autor sugere o 

conceito de “motrizes culturais” para definir “um conjunto de dinâmicas culturais utilizadas 

na diáspora africana para recuperar comportamentos ancestrais africanos.” (LIGIÉRO, 2011, 

p. 107).  

Segundo Ligiéro, “As dinâmicas das motrizes culturais se processam no corpo do 

performer como um todo. Nesse sentido, o corpo é seu texto. Nele se corporifica uma 

literatura viva, desenvolvida a cada apresentação, refletindo o conhecimento que se tem da 

tradição.” (2011, p. 111-112). Poderíamos concluir que, o corpo do performer (aquele que 

realiza a ação) nas motrizes culturais é fonte de resistência, de propagação da cultura e de 

memória. Memória restaurada através de expressões, atos e práticas corporais que se 

mostram singulares na representação de um intérprete a outro.  

O estudo da performance cultural, como apresentado por Richard Schechner (2003), 

nesta pesquisa, revela-se também como um instrumento importante de análise do objeto 

                                                                 
9
 LIGIÉRO, Zeca. Corpo a Corpo: estudos das performances brasileiras. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. 
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escolhido, já que estimula a reflexão interdisciplinar e crítica das práticas culturais de 

Iemanjá, tanto no ritual como na festa. 

Para Richard Schechner (2003, p. 28) partindo do que quer que seja “a performance 

ocorre apenas em ação, interação e relação. A performance está entre”. O autor segue 

destacando que a performance é única não só em sua materialidade como na interatividade. 

Porque performances são feitas de pedaços de comportamentos restaurados. Com isso, 

chegamos a um conceito central colocado pelo autor ao discutir o que é performance? 

O conceito de “comportamento restaurado” é fundamental para compreendermos 

como a memória de Iemanjá é atualizada por práticas performáticas que sobressaem no 

terreiro e na festa à beira-mar, sendo nesses espaços memorizadas, reinterpretadas e 

transmitidas. Ligiéro, um dos responsáveis pela introdução deste conceito no Brasil, chama 

atenção para o fato de que o termo “restauração”, quando aplicado às performances afro-

brasileiras, como é o caso, poderia também ser traduzido como “recuperação do 

comportamento” – a partir da tradução feita para o espanhol – mas ultimamente, o autor 

tem pensado que “reiteração do comportamento” é mais adequado, uma vez que não se 

trata apenas de trazer de volta de uma memória coletiva um comportamento ancestral, mas 

reafirmá-lo no presente por meio da performance10. O comportamento restaurado ou 

reiterado é, portanto, uma experiência concreta, pessoal que instrui o performer (adepto) 

como deve ou deveria atuar (desempenhar o seu papel), são roteiros e ações, textos 

conhecidos, movimentos codificados (SCHECHNER, 2003). Diríamos que são movimentos 

reapresentados. 

Assim como Schechner, partimos do princípio que nas performances rituais afro-

brasileiras as ações são reiteradas continuamente a cada apresentação. Elas não estão sendo 

exercidas pela primeira vez. No entanto, a cada reestabelecimento do corpo comunitário 

para a realização do ritual, possibilita-se aos sujeitos participantes expressarem seus afetos e 

a comunicação com as forças da natureza, catalisadas por estes poderosos arquétipos que 

são os orixás, de forma singular, pois o corpo do médium, expressa, à sua maneira, a energia 

que é canalizada dentro de seus ossos, músculos, nervos, vísceras, cérebro, sangue. Cada 

momento é único em sua ação, mas existe um conjunto de regras que definem o 

comportamento correto. Ligiéro (2011) percebe o fato como antigas linguagens sendo 

                                                                 
10

 LIGIÉRO, Zeca. Comunicação com a autora, 2014. 
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rearticuladas, rearranjadas. Quanto mais velho o médium, mais fluida é a sua dança, pois seu 

corpo parece sintonizado, adestrado às novas correntes de energia que atravessam seus 

gestos e movimentos. 

Em Richard Schechner encontramos uma definição de performance cultural, que 

resume muito bem o tecido e trama da festa de Iemanjá, que serve tanto para pensarmos 

nas práticas performativas relacionadas com Iemanjá na praia como no terreiro de 

candomblé. Para o autor: 

  

A performance cultural não é gratuita. São expressões artísticas, rituais ou 
cotidianas marcadas pelo limite de tempo e espaço, regras e programa organizado, 
atuação dos atores e participação de uma plateia. Performances afirmam 
identidades, curvam o tempo, remodelam e adornam corpos, contam histórias. 
(2003, p.27) 

 

           Schechner alerta a nossa percepção para a existência de diferentes camadas que se 

relacionam na composição da performance. E que é preciso examinar o fenômeno em si e 

suas inter-relações sociais e políticas.  

Assim sendo, o objetivo principal desta tese surge a partir do diálogo, principalmente, 

promovido entre os autores Zeca Ligiéro e Richard Schechner, que muito auxiliaram nossas 

reflexões sobre o conjunto das performances afro-brasileiras e as práticas performativas. 

Utilizamo-nos ainda do trabalho de Luis Nicolau Parés, onde encontramos uma panorâmica 

geral acerca da formação do Candomblé na Bahia. Mikelle Smith Omari-Tunkara, em 

trabalho intitulado Manipulating the Sacred: Yorùbá Art, Ritual, and Resistance in Brazilian 

Candomblé que traz informações preciosas de Iemanjá na África. Apoiamo-nos, por fim, em 

trabalhos dos autores Reginaldo Prandi, Gisèle Omindarewá Cossard e José Beniste, que 

abordam a mitologia e temas inerentes ao ritual do Candomblé. Neste diálogo, não 

descartamos as comunicações dos adeptos do candomblé, e as experiências pessoais da 

autora na vida religiosa e profissional. 

Elegemos como objetivo principal da tese pesquisar e analisar as principais práticas 

performativas presentes nas celebrações e rituais de Iemanjá no espaço do terreiro e no 

espaço da praia, e verificar a maneira como o corpo aciona as dinâmicas culturais e expressa 

significados. A partir deste quadro, procuramos discutir se a mudança de espaço – do 

terreiro e da praia - singulariza diferenças na performance corporal no momento de 

devoção.  
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A tese estabelece um diálogo fluído entre as práticas performativas que acontecem 

“no espaço de dentro, do terreiro” e as práticas performativas que se processam “no espaço 

de fora, da festa de Iemanjá à beira-mar”.   

Priorizamos como dispositivo principal de análise as práticas performativas 

relacionadas à Iemanjá tendo em vista acreditar que essas práticas, mediadas pelo corpo, se 

configuram como atos de transferências que tornam possível um grupo recordar Iemanjá em 

conjunto. As práticas se apresentam como um locus que permite o devoto recordar e 

atualizar Iemanjá em suas experiências cotidianas e extracotidianas.  

É importante frisar a necessidade de olharmos tanto as práticas realizadas pelo 

corpo-orixá, como pelos iniciados e simpatizantes do candomblé, no terreiro e na festa à 

beira-mar. Porque partimos do princípio que Iemanjá é recordada e atualizada na tradição 

por um conjunto de práticas performadas pelo corpus do candomblé e simpatizantes, seja 

em rituais individuais ou coletivos. Nesta pesquisa, ao falarmos das práticas performativas 

de Iemanjá englobaremos tanto as realizadas pelo corpo-orixá como pelos adeptos, devotos 

e simpatizantes. Na pesquisa a expressão corpo-orixá refere-se ao iniciado no estado de 

santo, em transe, estado em que o corpo se mostra dilatado, potencializado, energizado. 

Segundo Eugenio Barba (1995) o corpo dilatado é o corpo presente, incandescente, 

potencializado que irradia determinada luz, vibração. 

Na festa pública do candomblé, denominada de xirê, Iemanjá se comunica com os 

participantes através da performance corporal que é encenada com base num roteiro ditado 

e aprovado pela tradição. A performance acontece na combinação dinâmica de certos 

elementos como: a dança, a atitude, a postura, o ilá11. Existe uma ação mútua, uma 

interatividade, entre quem mostra a performance (o iniciado incorporado) e aquele que a 

observa. No caso do xirê, a relação afeta a resposta de ambos os lados, apesar de um e outro 

seguirem um roteiro no espetáculo ritual.  

Apesar dos orixás possuírem repertórios míticos específicos, estes se manifestam no 

dia a dia, através de um rol de performances que são sustentadas por bases comuns, as 

motrizes culturais. A dança, por exemplo, é uma base comum, porque todos os orixás a 

utilizam para relatar os seus feitos. O que difere um do outro é o relato mítico e a 

performance corporal quando o devoto dança. O relato mítico de cada orixá determina a 

                                                                 
11

 Segundo Cacciatore (1988, p.143), “Grito ou ‘brado de presença’ que identifica a personalidade do orixá”.  
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organização apropriada dos movimentos, assim como a sua dinâmica, a forma, a utilização 

do espaço, do tempo, do figurino, do cenário, etc.. Poderíamos usar o mesmo pensamento 

tendo como base a música, o canto, a reza, a oferenda12, o assentamento13, a folha 

sagrada14, a comida, o espaço da natureza. Sendo assim, ao se falar em Iemanjá, deve-se 

pensar que ela se manifesta através de práticas performativas comuns ao universo afro-

brasileiro, mas que possuem características simbólicas próprias que cumprem a função de 

atualizar Iemanjá, através de sucessivas restaurações, na contemporaneidade. 

As práticas performativas de Iemanjá no xirê e na festa à beira-mar são marcadas 

pelo trânsito entre os rituais sagrados e profanos, que exercem as funções de ensinar, 

persuadir, marcar, perpetuar símbolos, códigos e tradições como nos fala Richard Schechner 

(2012). O corpo nessas performances preserva e condensa uma sabedoria pelos movimentos 

verbais e não verbais, pelos ritmos e dinâmicas. No dizer de Júlio Tavares (1984), o saber 

corporal engloba uma série de atitudes, posturas, gestos e movimentos que se performam 

na prática do dia a dia, como uma estratégia, onde o corpo do performer edifica espaços e 

preserva a sua identidade sociocultural. 

Florentina de Souza15 observa que as várias tradições culturais africanas da diáspora 

ou o que se percebe como africanidade, sempre lidaram com esforços individuais e coletivos 

de guarda e preservação, reconstituição e reorganização de pedaços, narrativas, cânticos e 

performances, entre outras coisas. Mais adiante, acrescenta que: 

 
Na diáspora forçada, fugindo à coisificação imposta pela escravização, os africanos 
e afrodescendentes costuraram e teceram identidades e, a partir da memória, 
reorganizaram suas vidas desenhando novas configurações culturais advindas da 
sua situação em terras estrangeiras. Enfaticamente, no campo da música, da dança 
e de religiosidade, as tradições culturais permaneceram como espaços privilegiados 
de memória e de recriação, o que faz das performances um dos elementos 
significativos na transmissão, circulação e reconfiguração da memória dos 
afrodescendentes. (2007, p. 31) 

                                                                 
12

 O dinamismo e a força do candomblé estão em torno das oferendas e dos alimentos. Este momento é uma 
forma de restituir às divindades e à terra uma parte do que elas nos fornecem. Dar comida aos orixás e um 
momento que produz harmonia e restituição de axé. 
13

 “Coisa (pedra, árvore, símbolo metálico, etc. que representa o orixá, seu fetiche, onde se assenta sua força 
dinâmica, por meio de cerimônias rituais” (CACCIATORE, 1988, p. 53). Nos diversos espaços secretos e públicos 
dos terreiros estão assentamentos que intencionalmente marcam, sinalizam e também são em alguns casos 
verdadeiros monumentos da arte religiosa. 
14

 As folhas no candomblé são sagradas. O orixá Ossaim ou Ossanha sendo o senhor das folhas deve ser 
reverenciado sempre. As folhas representam o sangue verde do reino vegetal e são utilizadas, na iniciação, na 
proteção de espaços, nos banhos, etc.. Cada folha, cada erva apresenta sua função específica. Cada folha, 
conforme sua morfologia e textura é consagrada a um orixá.  
15

 Professora da Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos do Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA. 
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Nos rituais e celebrações de Iemanjá, as práticas corporais dos adeptos, de forma 

afetiva, reencenam textos míticos, ora através do transe, ora através de práticas rituais que 

se relacionam com a Deusa. O corpo do adepto é o elemento central que reitera os 

comportamentos que foram restaurados, preservados e transmitidos pela escola da 

oralidade em exercícios constantes de memória e sabedoria. Reatualizados por rituais 

privados e públicos auxiliados pela própria língua iorubá (no caso de rituais para Iemanjá), 

jeje, ou mesmo quikongo ou quimbundo, como é o caso de alguns candomblés de origem 

Congo ou Angola: jogar flores no mar, dançar, fazer ebós, tomar banho de ervas, fazer 

determinadas comidas sagradas, vestir roupas de determinadas cores, fazer uso de objetos e 

ornamentos sacralizados, cantar, batucar, rezar, etc.. 

Em torno deste conjunto de pensamentos surgem as seguintes questões: Existem 

diferenças entre a performance corporal expressa pelo adepto no espaço do terreiro e no 

espaço da praia? A mudança de espaço traz diferenças para a performance do corpo? Sendo 

positiva a resposta: Quais as principais diferenças? Como essas diferenças são percebidas no 

âmbito do candomblé? 

A partir das ponderações dos pesquisadores Zeca Ligiéro (2011), Parés (2006), 

Capone (2004), Prandi (2005) e Burke (2010), levantamos a seguinte hipótese para 

pensarmos a persistência e a transformação das práticas de Iemanjá: que as práticas 

performativas de Iemanjá são parte de um conhecimento conservado e transmitido como 

tradição, vivificadas em danças, rituais e comportamentos expressivos em distintos espaços 

–  do privado/secreto ao público e do público/ ao secreto – que se comunicam. 

Na praia, diferentes grupos de nações de candomblé16, expressam sua devoção à 

Iemanjá conforme suas tradições. Cada nação está associada a uma “modalidade de rito”, 

havendo, portanto, distinções dentro de uma mesma nação, entre os terreiros. Partindo do 

princípio que a festa, como um tempo forte, modifica o ritmo e a intensidade da vida 

individual e coletiva; articula tradição e modernidade, passado e presente; e sua 

                                                                 
16

  Em geral os estudiosos e candomblecistas traçam a geografia do candomblé em tais nações: nação ketu 
(iorubá), nação jeje (fon), nação angola (banto), nação congo (banto), nação congo-angola (banto), nação jeje-
nagô ou nagô-vodum (iorubá com o fon e ewe), nação de caboclo e umbanda (modelo afro-brasileiro ou 
ameríndio). Não devemos tomar essa geografia como única. Edison Carneiro em Candomblés da Bahia já 
alertava para o fato complexo do processo de africanizar em novos territórios, destacando nesse processo de 
adaptação outros modelos religiosos (2008). Para mais informações sobre a nomeação dos candomblés Cf. o 
site http://www.terreiros.ceao.ufba.br. 
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performance se mostra nos contrastes, nas misturas e na fusão de coisas e pessoas, deuses e 

homens. Presumimos que a festa na praia, pela interação dos grupos religiosos e 

simpatizantes, é um espaço onde as práticas de Iemanjá, intensamente calcadas numa 

linguagem de movimentos e gestos dramáticos, são restauradas, recriadas e transformadas a 

partir do conhecimento orientado pela tradição que cada um concebe e performatiza.  

Reginaldo Prandi (2005, p. 15), em seu livro Segredos guardados: orixás na alma 

brasileira elucida que “Não há hoje dois terreiros com ritos exatamente iguais, nem quando 

se trata de terreiros irmãos, nascidos de uma origem comum próxima. Um terreiro filho já é 

inaugurado com alguma coisa que o diferencia dos terreiros mãe”. Júlio Braga parece 

concordar com Reginaldo Prandi ao dissertar sobre a redescoberta do continente africano 

nos anos sessenta por pessoas ligadas ao culto dos orixás no Brasil. Reforça que as novas 

informações advindas da tradução dos textos litúrgicos: 

 

 Serviram para reforçar grandemente a noção de tradição religiosa afro-brasileira 
que tem por norma a aceitação, como verdade única, do corpus doutrinário de que 
se vale cada terreiro. Não importa que outras casas tenham rituais mais elaborados 
ou menos elaborados, que sejam plasticamente melhor apresentados. Como 
dissera uma informante: “Existe um bocado de novidade por aí. Mas no meu 
terreiro vou levando o barco como remava minha falecida mãe-de-santo”. Assim é 
que o candomblé mais humilde, do ponto de vista de seus frequentadores, sente-
se tão orgulhoso da “tradição preservada na casa”, tanto quanto qualquer outro 
que disponha de melhor aparato físico e de frequentadores mais sofisticados e de 
maior poder aquisitivo. (2006, p. 98) 

 

Essa hipótese abre a discussão sobre o entendimento de algumas questões: o que o 

corpo social do candomblé entende por práticas tradicionais e práticas recriadas? Existe uma 

interação, um sistema de continuidade entre práticas permanentes e recriadas? 

Se pensarmos a tradição como algo invariável, certamente, práticas que sofreram 

algumas modificações não farão parte dos rituais nos terreiros de candomblé, que é o lugar, 

até pelo espaço delimitado, onde se pode controlar com mais propriedade, o que 

permanece e o que é rejeitado.  

Tradição, segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa (2010, p. 643) é o 

ato de transmitir ou entregar transmissão oral de lendas, fatos, valores espirituais, através 

de gerações. 

O historiador Eric Hobsbawn e Terence Ranger entendem a tradição como um 

conjunto de práticas “normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas; tais 
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práticas visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da repetição, o 

que implica, automaticamente, uma continuidade em relação ao passado.” (2012, p.8).  

Recordar é tornar o passado presente, é formar uma solidariedade com os antepassados 

(CONNERTON, 1999). 

Tradição e recriação são conceitos preciosos para refletirmos sobre os processos de 

interação das práticas performáticas no universo da cultura religiosa do candomblé. Para 

abordarmos essas questões consideramos as ponderações de Luis Nicolau Parés (2006), no 

trabalho A formação do Candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia, quando adverte 

que no século XIX algumas festas podiam ser o resultado quase linear de práticas africanas 

específicas, enquanto outras indicam uma gênese nitidamente brasileira. Parés propõe 

pensarmos “na persistência e na transformação como dinâmicas que atuavam 

conjuntamente.” (p. 144).  E consideramos também, para pensarmos a hipótese deste 

trabalho, as observações de Stefania Capone (2004), em seu livro A busca da África no 

Candomblé: tradição e poder no Brasil, ao questionar os mecanismos de construção da 

tradição, assim como as relações de poder que estruturam o campo religioso afro-brasileiro. 

Sobre o processo formativo do candomblé, Parés explica que: 

 

Ele não respondeu a uma simples réplica de uma ou outra tradição africana, mas 
existiu toda uma série de condicionantes socioculturais que obrigaram e 
estimularam uma “criatividade” que resultou em características institucionais 
propriamente brasileiras, além, ou ao lado dos possíveis processos de 
continuidade. (2006, p. 277) 

 

A continuidade que Parés se refere é reinventada no final do século XIX, através do 

discurso da recuperação da tradição que se origina na África. A recuperação se dava através 

de práticas rituais transmitidas oralmente por ex-escravos africanos que se mantinham no 

Brasil ou que viviam entre o Brasil e a África. 

Em suas críticas, Beatriz Góis Dantas (1988) destaca que o conceito de tradição no 

candomblé se liga à ideia do ritual “autêntico” ou “puro”, o mais fiel às suas origens 

africanas. Nesta linha, vários candomblés se sobressaíram em detrimento de outros menos 

“autênticos”, seguindo a fala de muitos adeptos, o que a cada dia se torna mais difícil de 

verificar, pois os próprios modelos africanos a que se referem, muitos não existem mais, e o 

próprio candomblé é uma invenção brasileira, transmitido pela oralidade. Dentre as religiões 

de origem africana, o candomblé foi o que mais preservou a essência da sua religião de 
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origem. Mesmo assim, ele sofreu, e vem sofrendo, constantes reestruturações na sua 

performance. 

Como bem salienta o pesquisador Parés, o problema da permanência e da mudança 

no âmbito da religião afro-brasileira é uma discussão antiga: “Comprova-se, na história do 

Candomblé, a persistência de certos valores e práticas junto à ressignificação ou criação de 

outros. Há, portanto, alguma coisa que permanece ao lado de outra que muda.” (2006, p. 

17). Parés defende a necessidade de entender a simultaneidade ou sincronia dos processos 

de continuidade e descontinuidade. O que é valioso no processo de pesquisa da 

permanência e da mudança é captar como ambas interagem. 

Por seu lado, Stefania Capone percebe a questão da fidelidade ao passado (final do 

século XIX) que procura definir os cultos “puros” como “tradicionais”, como processos 

dinâmicos. A autora afirma que: 

 

A própria ideia de tradição gera problemas epistemológicos que têm de ser levados 
em conta. Na tradição, vemos habitualmente uma permanência do passado no 
presente, uma pré-formação do segundo pelo primeiro. Essa causalidade, todavia, 
nunca é mecânica. Inscrever-se em uma tradição é não apenas repeti-la, como 
também transformá-la. As tradições na realidade sempre são discriminatórias. 
Tendem a constituir um sistema de referências que estabelece distinções entre o 
que é tradicional e o que não é. Inscrever-se numa tradição significa, portanto, 
marcar uma diferença [...]. (2004, p.29) 

 

“Marcar a diferença”, como sugere Reginaldo Prandi, é ter em mãos os segredos 

supostamente guardados; e são esses segredos que dinamizam muitas mudanças que 

podemos observar na religião do candomblé: “No entanto, desde tempos remotos, faz parte 

da verdade religiosa apresentar-se como imutável, intemporal, eterna. Toda inovação é 

legitimada pelo discurso da busca permanente da verdade religiosa original, pela sempre 

reiterada necessidade de afirmação das raízes.” (2005, p. 14-15). 

Pensamos a tradição como um conjunto de práticas, valores e conteúdos que são 

veiculados de uma geração a outra, em um grupo social ou entre grupos sociais, com um 

determinado objetivo. A tradição influencia o modo de agir e pensar dos indivíduos. Apesar 

de estabelecer uma relação com o passado, ela está sujeita a um processo de múltiplos 

intercâmbios que ocasiona, com o tempo, reelaborações na forma que são expressos seus 

conteúdos.  
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Nos tempos atuais, o discurso da manutenção das velhas tradições, continua sendo 

veiculado nos candomblés brasileiros. Da tradição que se atualiza de tempos em tempos, 

sem, contudo, perder os seus referenciais de base. Nesse jogo, os mais velhos, detentores de 

um saber acumulado pelo tempo, são as autoridades responsáveis por aquilo que se 

mantém e o que se transforma, tendo em vista que nada acontece sem o conhecimento e a 

permissão deles. 

 

A pesquisa de campo 
 

Neste estudo utilizei diferentes procedimentos metodológicos de pesquisa. Consiste 

na observação e no registro documental/coleta de dados (fotografias, filmagens, gravações 

em áudio e entrevista); nas idas a campo nas festas nos terreiros de candomblé no Rio de 

Janeiro e na cidade de Salvador e, na festa de Iemanjá, no dia dois de Fevereiro na praia de 

Paciência no litoral da cidade de Salvador. Escolhi observar a festa na praia de Paciência por 

ser esta considerada uma das maiores e mais antiga manifestação religiosa pública do 

candomblé. Essa escolha não deve ser interpretada como uma supervalorização dessa festa 

em detrimento de outras que ocorrem no litoral brasileiro, mas um recorte que permite 

desenvolver melhor o tema central deste trabalho. O campo de atuação da pesquisa é a 

cidade de Salvador na Bahia e a cidade do Rio de Janeiro / RJ.  

Tendo em vista que os candomblés organizam suas atividades com base em 

diferentes modelos rituais, a pesquisa concentrou-se no estudo das práticas performáticas 

que seguem o modelo ritualístico da nação ketu. Esta delimitação levou em consideração a 

grande representatividade alcançada por esta nação no território brasileiro e também por 

ser iniciada dentro desta nação e ter a oportunidade rara de poder refletir sobre um 

conhecimento pessoal. No exercício da observação sistemática – pesquisa de campo – 

abordamos dois terreiros na cidade do Rio de Janeiro e dois terreiros na cidade de Salvador 

no Estado da Bahia. Na cidade do Rio de Janeiro destacamos o Ilê Axé Íyà Atara Magbá  

liderado por mãe Gisèle Omindarewá e o Ilê Omiojuaro liderado por Mãe Beata, terreiros 

tradicionais, bem representados e bastante conhecidos no Brasil. Ambas são Ialorixás filhas 

de Iemanjá. Na cidade de Salvador abordamos o Ilê Axé Opô Aganjú liderado pelo Babalorixá 

Balbino Daniel de Paula (pai de santo de Omindarewá) e o terreiro Ilê Maroialajé (o popular 

Alaketu) fundado pela africana Otampê Ojarô e que teve como quinta sacerdotisa a grande 
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Ialorixá Olga Francisca Regis17 – Olga do Alaketu (mãe de santo de Beata de Iemanjá). 

Atualmente ele é liderado pela filha mais velha de mãe Olga, Jocelina Barbosa Bispo, mãe 

Jojó de Nanã. Terreiros também tradicionais e conhecidos internacionalmente. A escolha 

desses terreiros não me impediu de observar as festas e de entrevistar lideranças 

representativas em outros candomblés.  

Em ambos os espaços – da praia e do candomblé – observamos o trânsito entre o 

ritual e o divertimento que integra danças, músicas, conversas e o consumo de muita bebida 

e comida. É como se a festa acontecesse em dois tempos muitas vezes simultâneos e/ou 

consecutivos. O momento da fé, com rituais, orações, pedidos e oferendas, e o momento da 

brincadeira, do divertimento embalado por músicas, danças e o consumo de alimentos. 

Nesses espaços, optamos por registrar depoimentos e entrevistas não estruturadas, 

pertinentes às questões e à temática desenvolvidas pelo projeto a fim de adquirir 

informações, opiniões e sentimentos. Apesar que no candomblé, os adeptos não olham com 

bons olhos aqueles que perguntam muito, ainda mais no momento da festa, sendo bem 

delicado, nessa situação, obter informações. 

Concomitantemente às observações, fizemos revisão crítica da literatura disponível e 

análise do próprio material proveniente da observação de campo e de minhas experiências 

como adepta do candomblé, procurando destacar valores dessa cultura.  

Situamos o presente estudo entre os trabalhos que pretendem fortalecer os estudos 

da performance cultural afro-brasileira, colocando em foco questões sobre as modalidades 

de interação entre os participantes; sobre as formas de experiência vivenciadas pelos 

indivíduos no desenrolar dos eventos; sobre os modos de transmissão de conhecimentos 

tradicionais em  rituais; e sobre  como práticas rituais e festivas guardam uma essência 

mutante, que se atualiza com a própria mudança.  

Pesquisando os artigos acadêmicos relacionados às práticas de Iemanjá em rituais e 

festas, encontramos algumas pesquisas que se propuseram a produzir novos olhares sobre a 

dinâmica do candomblé no contexto social brasileiro. Dentre elas, destaca-se a tese Religião 

e Espetáculo: análise da dimensão espetacular das festas públicas do candomblé de Eufrazia 

Santos, defendida no ano de 2005 na USP. A pesquisadora Eufrazia Santos apresenta uma 

etnografia da festa de Iemanjá e de outros orixás onde aborda a dimensão espetacular da 

                                                                 
17

 Olga Francisca Regis (1925-2005). 
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liturgia do candomblé, defende que a dimensão espetacular das festas públicas deste 

constitui um dos principais fatores responsável pelo aumento da visibilidade social alcançada 

por essa religião no espaço público.  A dissertação Dança das Iabás no Xirê: ritual e 

performance de Denise Zenicola, defendida em 2001 na UNIRIO.  Enfoca os aspectos 

corporais do ritual desenvolvendo interpretações sobre o modo como o corpo do indivíduo 

atua na performance das danças sagradas de quatro Iabás conhecidas no Brasil pelos nomes 

de Iansã, Oxum, Iemanjá e Obá.  Rosamaria Susanna Barbara em sua tese A dança das 

Aiabás: dança, corpo e cotidiano das mulheres do candomblé, defendida em 2002 na USP, 

apresenta uma abordagem feminista ao enfocar os orixás femininos, da particularidade ao 

gênero, dentro do complexo processo ritual do candomblé. Outra dissertação inspiradora, 

inclusive por sua riqueza visual é Encantamento: evocação fotográfica de poéticas 

submersas nas celebrações do mito de Iemanjá em Salvador e Ilha de Itaparica de Maria 

Isabel Macedo Gouvêa (2008), defendida no programa de Artes Visuais da UFBA. A pesquisa, 

fundamentada em linguagem fotográfica, busca desvelar o imaginário subjacente nos 

processos criativos dos rituais que celebram Iemanjá. 

 

Os capítulos 

 

Este trabalho é composto de três capítulos. No primeiro capítulo Navegando com 

Yemọjá, apresentamos aspectos que remetem à origem de Iemanjá na África destacando 

seu simbolismo e representação. Analisamos os grupos étnicos que aportaram no Brasil, 

buscado entender como os cultos africanos em terras brasileiras, deram origem ao 

candomblé a partir do encontro das culturas africanas com a cultura europeia e a indígena. 

Expusemos também a cosmogonia nagô. 

Na sequência apresentamos algumas considerações sobre a criação primordial das 

cidades e sua íntima relação com o culto dos ancestrais. Destacamos a noção de território 

para demonstrar como a dinâmica de apropriação dos espaços foi importante na 

configuração do candomblé.  

A seguir, a partir de diferentes referências, apontamos que a formação dos terreiros 

de candomblé é um fenômeno que progressivamente evoluiu desde o período colonial18 

                                                                 
18

 De 1500 – 1530 é denominado período pré-colonial. O período colonial, marcado pelo início do povoamento, 
abrange o período de 1530 – 1822 (ano da Independência do Brasil). Período Imperial: de 1822 – 1889. 
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com o crescimento das cidades, e que o terreiro caracteriza-se pela reinvenção e 

recomposição de territórios dos negros de várias nações africanas submetidos ao processo 

da escravidão, na medida em que permitiu a preservação de elementos essenciais e sua 

identidade cultural recriada a partir de um mosaico de etnias africanas e seus descendentes, 

no contexto de amplos contatos interétnicos. 

Percebemos também, através dos estudos de alguns autores pioneiros e outros mais 

contemporâneos, os discursos legitimados a partir do diálogo pesquisador e liderança 

(informante), em torno da ideia de pureza como sinônimo de tradição e o seu revés, impuro 

como sinônimo de recriação. Levantamos os discursos proferidos ao se falar de tradição e do 

valor atribuído a isso. Procuramos perceber como as práticas tradicionais interagem com as 

práticas recriadas. 

No segundo capítulo, O Porto: Yemọjá no Brasil, apresentamos Iemanjá no Brasil e 

destacamos o seu simbolismo e a sua representação no diálogo entre as culturas africanas; e 

as africanas com a européia e ameríndia.  A seguir, nos esforçamos no sentido de captar as 

práticas performativas de Iemanjá no terreiro a partir da liturgia do candomblé. Assim, 

procuramos entender as diferentes práticas rituais que vinculam-se à Iemanjá evidenciando 

seu repertório mítico. Oferendas, banhos de ervas, ebós19, odus20, vestimentas, 

ingredientes, objetos, danças, cantos, toques21, gestos e expressões corporais transmitem 

um conjunto de significados determinado pela sua inserção nos diferentes ritos. Fazemos 

um exercício etnográfico das dinâmicas culturais presentes na festa de Iemanjá no ritual do 

xirê. 

No terceiro capítulo, O transbordamento de Yemọjá, analisamos a atuação de 

Iemanjá na configuração do imaginário popular brasileiro, destacando sua representação e 

importância na vida dos devotos. Abordamos as interfaces do candomblé com a sociedade 

brasileira, através da análise da festa de Iemanjá e tecemos uma escrita da festa procurando 

ressaltar as práticas performativas acionadas pelos terreiros de candomblés e os 

                                                                 
19A palavra ebó significa sacrifício. Segundo José Beniste (2002, p. 280), “o ebó pode ser definido com um ato 
de se fazer uma oferenda, do reino animal, vegetal ou mineral, de comidas, bebidas e qualquer objeto, a uma 
divindade ou entidade espiritual.”. 
20

 “Resultado de uma jogada num jogo de adivinhação. Os odus principais são 16. Sua combinação pode dar 
mais 16 a eles subordinados, cuja combinação totaliza 256. Cada um destes tem mais 16 combinações 
possíveis, num total geral de 4.096 odus ou respostas dos orixás, tendo cada odu sua história que será 
interpretada pelo babalaô. Cada odu, tem um nome especial e é ligado a determinada divindade.” 
(CACCIATORE, 1988, p. 185). 
21

 “Ritmo especial de cada orixá, batido nos atabaques.” (CACCIATORE, 1988, p. 238). 
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espectadores em geral.  Buscamos entender como o corpo dinamiza essas práticas. Ao 

confrontar as práticas, utilizamos fontes escritas e orais, para perceber a continuidade e 

complementaridade entre elas para dar sentido à festa e atualizar a memória de Iemanjá.  
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1 NAVEGANDO COM YEMỌJÁ 
E kà máà r oni ngbà òrìṣà rè 

Lodò e  
Kà máà r oni rù ngbà òrìṣà rè 

Lodò e
22

 
(Que jamais sejamos magoados por você, orixá do rio, 

 que você carregue (a mágoa) em seu rio, orixá.)                                                   

                                                                                                                                                                                                         

1.1 NA TERRA MÃE DE YEMỌJÁ 

 

Apontamentos sobre o Orixá Iemanjá em território africano, apesar de alguns autores 

terem começado a tratar do tema há pelo menos dois séculos muito ainda resta a ser 

pesquisado. As notas de Pierre Verger, após sucessivas viagens entre a Bahia e a Costa 

Ocidental da África (entre 1949 e 1979), principalmente Daomé e Nigéria, parecem-nos 

ainda valiosas. Talvez por isso, autores como Renato da Silveira, Vivaldo da Costa Lima, Luis 

Nicolau Parés, Júlio Braga, Gisèle Omindarewá, Reginaldo Prandi entre outros, ao refletir 

sobre a cultura africana na interface com a brasileira, tomem as suas reflexões como ponto 

de partida. 

O nome de Iemanjá (Yemọja) deriva de Yèyé ọmọ ẹjá (Yèyé = mãe + ọmọ = filho+ ẹjá = 

peixe) (mãe dos filhos peixes). Para Omari-Tunkara (2005), professora de arte na 

Universidade do Arizona, o nome é uma metáfora para coleções de água que correspondem 

a lugares naturais de peixes, tais como lagoas, rios e oceanos. Iemanjá é um orixá dos egbás 

uma nação Iorubá estabelecida outrora na região entre Ifé23 e Ibadan, onde existe ainda o 

rio Iemanjá (yemonja). Os ebás eram inicialmente habitantes de uma região situada na bacia 

do Rio Oxum. No início do séc XIX as guerras entre as nações Iorubás levaram os egbás24 a 
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 Canto de louvor à Iemanjá. (BARROS, 2005, p.157). 
23

 Ifé (Iorubá: Ifè, também Ilê-Ifé) é uma antiga cidade iorubá no sudoeste da Nigéria evidências da povoação 
da cidade, foram encontradas e remonta a 500 a.C., está localizada atualmente no Estado de Oxum. Na Idade 
Média era a capital religiosa e artística do território iorubá e o centro da antiga República de Daomé, lugar de 
onde partia a consagração espiritual e para onde eram levados os restos mortais e as insígnias de todos os reis 
iorubás. Era considerada uma terra santa pelos iorubanos. 
24

O povo Egbá (Iorubá) que se tornou independente após o colapso do império Oyó, na primeira metade do 
século XIX. Foi a primeira nação do Oeste Africano, no século XIX, a ter uma constituição escrita completa com 
o seu próprio hino nacional de bandeira, e primeiro jornal da Nigéria. Hoje, Abeokutá é a capital moderna do 
Estado de Ogun, localizado na Nigéria, região da África Ocidental.  Nesta mesma região, nos dias de hoje, Egbá 
aparece como um bairro. Abeokutá ("Refúgio entre as rochas") foi fundada em 1830 por Sodeke (Shodeke), um 
caçador e líder dos egbás refugiado do império Oyó. Nei Lopes informa que os egbás formavam várias cidades-
estado unida numa confederação de três províncias – Egbá Agurá, Egbá-Oquê Onã e Egbá-Agbeiín. Nesta última 
província, localiza-se a cidade de Aquê, que deu origem a Abeokutá (2005, p.83). 
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migrar na direção oeste, para Abeokutá. Com eles levaram objetos sagrados contendo o axé 

da divindade, e o rio Ogum, que atravessa a região, tornou-se a partir de então, a nova 

morada de Iemanjá. Segundo Renato da Silveira (2006) Iemanjá era uma qualidade de Oxum, 

visto que algumas Iemanjás chamam-se Yeyê (em iorubá yèyé = mãe) (Yeyemoja), como 

várias Oxuns.  

Iemanjá é também a senhora da água doce. Da água doce em geral de todas as 

fontes. Quando ela transborda para o mar, fato mencionado em alguma das suas lendas, ela 

amplia o seu significado e sua atuação como ser divinizado. Com o alargamento de seus 

dominios, os rios e os mares passam a fazer parte da sua herança mitológica. Por força das 

guerras e do tráfico negreiro, Iemanjá nesse processo, é reverenciada, cada vez mais, como a 

Grande Mãe que abraça e acolhe, agora, não só os seus filhos, mas a todos. 

Erich Neumann observa a Grande Mãe como um corpo-vaso que preserva, contém e 

protege. Ela é provedora e fornece o de comer e o de beber. Representa o feminino, o 

recipiente onde se forma a vida.  No entanto, o feminino não contém somente traços 

positivos. Ele não é só doador e protetor da vida, mas também retém e retoma: a Grande 

Mãe é, ao mesmo tempo, a deusa da vida e da morte. Ela “contém os opostos e o mundo 

vive pelo fato de que combina em si a terra e o céu, a noite e o dia, a vida e a morte” (2006, 

p.50). Iemanjá é água doce e água salgada: quente, morna, fria; parada, rápida, lenta; 

agitada, calma; transparente, turva; profunda, rosa; azul, amarela, transparente, verde. 

Segundo Pierre Verger (1981) o principal templo de Iemanjá está localizado em Ibará, 

um bairro de Abeokutá. Ela é reverenciada todos os anos pelos adpetos que vão buscar a 

água sagrada para lavar os axés, não no rio Ogum, mas numa fonte de um dos seus 

afluentes, o rio Lakaxa. Essa água é recolhida em jarras, transportadas numa procissão, 

seguidas por pessoas. Iemanjá é a divindade dos rios e córregos, ligada à água doce e preside 

julgamentos pela água.  Em consequência do qual ela é chamada a "mãe de todos os rios". 

Ela é, portanto, a personificação da "água da vida" ou "águas vivas", nas quais correntes 

d’águas tornam-se fontes da vida. Iemanjá é tida como uma divindade poderosa porque ela 

é água e não nada se pode fazer sem água.  

Na região dos Egbado25, em Ayetoro, Igan e Okoto, ela é conhecida pelo nome de 

Oleyo (VERGER, 2000).  Pierre Verger recolheu diversos orikis e cantingas de Iemanjá em 
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 O Egbado, que em 1995 escolheu para renomear a si mesmos Yewá do Norte e Yewá do Sul, são um clã do 
povo iorubá, e habitam a zona oriental do distrito de Ogun, no Estado de Ogun, no sudoeste da Nigéria, África.  
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diferentes regiões da Nigéria (Abeokutá, Ibadan) e na região sul de Benim (Porto Novo, Adja 

Wèrè, Pobè, Kétou), indicando, desta forma, a presença dessa divindade no sudoeste da 

África Ocidental. Ele informa que “o oriki é uma forma de saudação na qual são enunciados 

os nomes gloriosos, as divisas e as louvações especiais ao orixá, exaltando o seu poder e 

rememorando os fatos e gestos do ancestral divinizado” (2002, p.125). Os orikis, ao serem 

recitados, também revitalizam a força do orixá. 

Verger esclarece que Iemanjá apresenta distintos nomes nos lugares citados. No 

entando, foi possível notar, através das imagens esculpidas, uma certa semelhança física. A 

divindade com seios grandes e caidos e com uma barriga farta ou com seios empinados e 

sem barriga. De qualquer forma, Iemanjá nunca é representada com seios pequenos. Sua 

imagem é uma representação simbólica da fecundidade. Verger nota que “em Ibadan26 ela é 

representada por uma mulher grávida, símbolo da maternidade. As mãos estão ao lado do 

ventre e ela tem seios fartos”. (2000, p.293).   

Assim como Verger, a pesquisadora Mikelle Smith Omari-Tunkara (2005) relata que 

Iemanjá, na África, é venerada como rainha, mãe, protetora, provedora de fertilidade e axé. 

Seus numerosos rituais e papéis mitológicos são abordados numa rica variedade de 

cerimônias e discursos diários, semanais e anuais; com seus correspondentes léxicos visuais. 

Seu culto é encontrado também em Saki, no interior do território iorubá, onde é considerada 

como Mojelewu, a mulher do rei de Saki.  Monjelewu é invocada durante as cerimônias de 

coroação do rei de saki para que este possa ser considerado apto à ocupação do cargo. 

De acordo com a mesma autora, em Abeokutá, a devoção à Iemanjá ainda era ativa e 

também associada ao contexto real quando conduziu sua pesquisa em 1983 e quando 

retornou, em 1991. Em Ibará, Iemanjá é vista não só como rainha, mas também como mãe 

de muitos outros deuses e deusas, e como uma ajé ou iyami – minha mãe (ou bruxa, no 

pensamento ocidental).   Acredita-se que ela seja capaz de controlar e facilitar a fertilidade e 

a procriação; e que seu poder é capaz até de conter e envolver alguns aspectos da natureza. 

Omari-Tunkara também dá notícia de que em 1983, quando estava em Abeokutá, as 

áreas ao redor estavam passando por uma época de seca causando muita miséria e 

dificuldade aos fazendeiros. Essa seca era um tópico frequente nas reuniões do palácio de 

Ibará. O olubara e seus adivinhos, que realizavam o jogo de Ifá, concluíram que Iemanjá 
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 Ibadan (Ìlú Èbá-Ọdàn, a cidade na junção da savana e a floresta), importante estado de Oyó na Nigéria. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/pt/Capital
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devia ser a causa da terrível seca. Eles descobriram que ela queria que fosse feito um 

sacrifício: uma vaca. Uma vez que o sacrifício foi realizado, milagrosamente ou 

coincidentemente, veio a chuva e o período de seca acabou. A pesquisadora ficou surpresa 

ao notar o grande respeito do rei pela tradicional religião iorubá e pela adoração à Iemanjá, 

levando-se em conta o fato dele ter sido educado no ocidente e de ser um cristão devoto e 

declarado. 

Em Ibará, Iemanjá reside nos vários afluentes do rio Ogum, e ela pode ser invocada 

pronunciando-se diferentes nomes que recordam as diferentes habitações aquosas (ibù – 

riacho, regato). Ela é adorada através de sacrifício de sangue e comidas específicas. Apesar 

de Iemanjá ser homenageada regularmente em cerimônias diárias, semanais e mensais, as 

cerimônias mais completas e elaboradas são feitas em encontros anuais, que começam no 

final de abril ou no começo de maio e duram, normalmente, dezenove dias. 

Omari-Tunkara explana ainda que, durante as festas anuais, todas as imagens de 

Iemanjá são levadas de seus lugares individuais ao santuário principal, no distrito real de 

Ibará. Lá, elas são alinhadas numa ampla varanda no interior do santuário, em frente aos 

preceitos mais secretos e sagrados de Iemanjá. Essas imagens recebem uma porção de toda 

a comida e sacrifício animal dedicado a ela, e que acredita-se proporcionar uma renovação 

de energia. As esculturas mostram o papel de Iemanjá como mãe provedora de alimentação, 

protetora vigilante e agente de fertilidade. Um colar especial feito de vários fios com 

pequenos cristais transparentes, presos a dois ou três fios maiores de miçangas de cor 

vermelha, branca e azul, atua como símbolo de Iemanjá em Ibará, representado também nas 

esculturas. 

Os eventos anuais mais importantes em Abeokutá, no distrito de Ibará, além dos 

sacrifícios privados, envolvem a procissão pública através das margens do rio Ogum, para 

recolher água sagrada, necessária para reabastecer o axé de Iemanjá. As jarras consagradas 

são levadas do santuário ao rio nas cabeças dos devotos designados. No final da tarde, 

ocorre um desfile com as imagens de Iemanjá por todo o distrito, levadas nas cabeças dos 

iniciados. As imagens passam por cada santuário, tendas de mercado, e pelo palácio de 

Ibará, para recolher presentes, comida, bebida ou dinheiro. Iemanjá expressa sua alegria e 

concede sua bênção, encarnando em seus devotos durante a procissão. O festival termina 

ao anoitecer e todos retornam ao santuário principal, onde os devotos em transe voltam a si 

com auxílio dos sacerdotes (OMARI-TUNKARA, 2005). 
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Na cidade de Ifé na Nigéria, Iemanjá é miticamente considerada como filha de 

Olokun, a deusa da riqueza e prosperidade, e a personificação do mar. Ela é adorada por 

seus devotos devido à sua compreensão e sentimentos: o primeiro marido de Iemanjá foi 

Orumilá27. Ela, depois, casou-se com Olofin28, o oni29 de Ifé, com quem teve dez filhos, cujos 

nomes correspondem aos nomes dos demais orixás. 

O babalorixá Oswaldo dos Santos30, em depoimento, narrou a filiação mítica de 

Iemanjá com Olokun ("proprietário do oceano") a divindade iorubá do mar, considerada em 

Ilê-Ifé (Nigéria) e, no Brasil, como do sexo feminino e, em Benim, como do sexo masculino. E, 

assim, registrei em meu diário de trabalho.  

  Olokun é poderosa por ser considerada a divindade das águas do Universo. Casada 

com Odudua, Olokun era triste e infeliz e se largou na escuridão ao se separar. Pediu, então, 

para Olodumarê transformá-la em água. O deus - que já vagava pelo mundo quando 

somente havia pedras e fogo - transformou o vapor das chamas vulcânicas em uma grande 

quantidade de nuvens que se precipitaram sob a forma de chuva: era Olokun, que ocupou os 

espaços da Terra e formou os oceanos. Poderosa, tornou-se Rainha dos Iorubás. Dizia-se que 

morava no fundo do mar em um vasto palácio, e que tinha humanos e peixes como criados. 

Oswaldo prossegue, através da oralidade, transmitindo à minha pessoa 

conhecimentos para constituir tradições e ampliar minha formação e dos leitores que por 

ventura possam ler esta tese. Assim, continua relatando que: 

Olokun é, às vezes, representada por uma serpente gigante presa por Obatalá e, um 

dia, irá subir a terra e se mostrar aos homens. Portanto, é a escuridão do mar, sombria, dona 

das ondas e da fúria do oceano, capaz de engolir a Terra. Mas também tinha seu lado 

bondoso (Olokun Seniade), que, vestida de branca, mandava mensagens de 

responsabilidade, pureza, respeito, honra e caráter, dançava majestosamente e lançava 

búzios de riqueza em forma de benção. Em sua versão masculina, vestia-se de corais e cada 

perna era um rabo de peixe. Com Olokun vivem dois espíritos: Samugagawa (vida) e Acaró 

(morte), ambos representados em suas "ferramentas", às vezes, como lagartos. Tem ligações 

com os eguns (espíritos dos ancestrais), pois têm um papel crítico na morte, na vida e na 

transição de humanos e espíritos entre as duas existências. 

                                                                 
27

 Deus Supremo, criador, ligado ao destino do mundo. 
28

 O dono da lei. 
29

 Título às vezes dado a Xangô. Título do rei de Ifé. Senhor, rei. (CACCIATORE, 1988, p. 194). 
30

 SANTOS, Oswaldo dos. Comunicação com a autora, 2013. 
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No Brasil, é comparado à Iemanjá, mas, Iemanjá representaria a espuma da praia e o 

mar cristalino e visível, enquanto Olokun representaria o mar desconhecido, escuro, do 

fundo do oceano. Judith Gleason comenta que “na cidade de Benim, na Nigéria, o poder do 

mar é reverenciado como Olokun, um rei que traz fertilidade e riquezas às mulheres. E, 

Igbarun é o nome do rio escuro da esposa de Olokun.” (1999, p. 135).  No Benim, os devotos 

do culto a Olokun são principalmente mulheres. 

 Segundo ainda o sacerdote: Olokun desempenhava um papel importante na religião 

iorubá: vinha logo depois de Orixalá, o deus criador em pessoa, relação semelhante a Zeus e 

Poseidon na mitologia grega. Também tinha relação com Oyá (divindade da mudança 

repentina). Era padroeiro dos descendentes de africanos levados para as Américas. 

Oferecem-lhe milho cozido com alho, cebola e manteiga, feijões, doce de coco, melado, 

inhame cozido, carne de porco, bananas verdes fritas e outras iguarias envolvidas em pano 

azul e levadas ao mar dentro de uma cesta. Recebe sacrifícios de galo branco, frangos, 

pombas, ganso, pato e de tartaruga. São inúmeras suas associações: um grande jarro de 

barro ou cerâmica, de cor preta ou azulada, onde seus atributos são encontrados vivos na 

água do mar; representações náuticas, como barcos, lemes, âncoras, correntes etc.; uma 

sereia com uma cobra em uma das mãos e, na outra uma máscara; conchas, cavalos 

marinhos e estrelas do mar; e tudo sobre o oceano feito de chumbo e prata. 

Iyamassê, Ogunté (de Oyó) e Assessu (de Abeokutá) são outras divindades dos 

iorubás ligadas à água. Elas são consideradas mães das águas. No Brasil tornaram-se 

qualidades de Iemanjá. No entanto, Renato da Silveira esclarece que Iemanjá, Ogunté, 

Assobá e Assessu “são na verdade, uma única, cujos orikis foram ressignificados como 

“sobrenomes” característicos de “qualidades”. As três com o título de Iyami, ao lado de 

Iyami Iyamassê, foram cultuadas pela Sociedade Gueledé baiana.” (2006, p. 475-476). 

Na África Ocidental, a deusa Iemanjá é apresentada com diferentes nomes.  No 

Benim, Togo e Gana encontramos a divindade Mami Wata, metade mulher e metade peixe, 

com uma representação visual da sereia, assemelhando-se muito com a Iemanjá brasileira. É 

sob essa forma que encontramos Iemanjá representada publicamente no litoral brasileiro. O 

nome Mami Wata está no plural, significando que se refere a um panteão de antigas 

divindades da água. Mami Wata é a divindade da riqueza, ela incorpora a beleza, a estética. 

Ela não faz parte do panteão iorubá dos orixás (ou seja, Iemanjá, Oxum, Iansã, etc).  Para 
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Gisèle Cossard (2008) Mami Wata é uma divindade muito feminina que atrai seus amantes 

para o fundo das águas.  

O culto de Mami Wata representa a união de tradições africanas, indianas e 

européias. Em Gana, os ewes uniram Mami Wata aos cultos de divindades tradicionais como 

Dan, o vodum do dinheiro, dos comerciantes, das pedras preciosas e das pérolas. Ela 

aparece também associada à Virgem Maria (MÜLLER, 2000).  

 Luís da Câmara Cascudo (2001) identifica, em suas pesquisas na África, que Angola 

possui também suas sereias, encantadas e poderosas e que recebem inúmeros presentes em 

suas festas: Quianda, a sereia marítima, Quituta, a sereia dos rios e lagoas, montes e matas e 

Quiximbi, podendo ser masculina ou feminina, e tendo o domínio nos rios e lagoas. O fato é 

que: a imagem da sereia não é um fenômeno recente na história africana. Por exemplo, de 

acordo com um mito Dogon31 da criação, eles atribuem à origem do mundo as sereias. Eles 

alegam ter conhecimento da existência dessa divindade há mais de 4000 anos. Quando 

questionados de onde seus antepassados obtiveram essas histórias de sereias, eles 

rapidamente apontaram para o antigo Egito.  

Cascudo refere-se às sereias Angolanas como gênios da água “antiqüíssimas 

entidades locais valendo como força materializadora do próprio elemento. Depois, muito 

depois, é que foram reduzidas em forma física e aculturadas com o mito das sereias 

Mediterrâneo.” (2001, p.18).  

A festa na beira do mar, para a divindade da água salgada, já existia na África.  Sobre 

o assunto Luís da Câmara Cascudo cita a etnografia de Ana de Souza Santos sobre a festa 

essencial de Quianda realizada por pescadores em Angola.  

Ana revela que: 

 

De tempos em tempos, a vida piscatória sofria uma pequena alteração na rotina, 
devida a umas cerimônias ritualistas a prestar à sereia Kianda. Toda ilha se 
movimentava de ponta a ponta, pois nenhuma aldeia se eximia a prestar 
homenagem à entidade que não só lhes dava o sustento durante o ano, mas 
também lhes trazia apreensões. [...] Em cada sanzala duas mulheres encarregavam-
se de fazer a coleta dos óbulos, para o que concorriam todos os moradores, 
generosamente. Recolhida a totalidade do dinheiro, procedia-se à contagem e, 
com a soma obtida, compravam pratos, canecas, chávenas, toalhas, vinhos 
finíssimos (dos melhores e dos mais caros, inclusivamente champagne e whisky) e 
todas as iguarias, tanto africanas como européis, também das melhores e com 
muita abundância, pois ninguém devia ser mesquinho em honrar Kianda. À noite, 

                                                                 
31

 Povo do Mali, que socialmente se rege pela cosmogonia e mitologia de uma complexa religião. 
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estendiam luandos sobre a praia [...] e punha a mesa para o festim. (SOUZA 
SANTOS apud CASCUDO, 2001, p. 20) 

 

A festa durava de quinze dias a um mês seguida do som de tambores e cantos.  Ana 

Informa também que “as sarcerdotizas de Angola tinham o costume de tempos em tempos 

fazerem grandes oferendas a Kianda, de comidas e bebidas, as quais eram lançadas ao mar, 

bastante distante da costa. Era um ritual muito curioso, cujo fim era propriciar a Kianda, de 

modo que ela tornasse o mar dadivoso em peixe.” (2001, p. 23).  Quianda é vista como 

pessoa humana, peixe grande e brilhante, sombra, ou unicamente a presença sensível mais 

invisível. Jamais como figuram Iemanjá nos candomblés do Brasil: metade peixe e metade 

mulher. As sereias angolanas são sempre pretas. 

De Iemanjá fluem águas sagradas que abençoam a terra, fecundando-a e 

transformando a sua saga de maternidade em uma oferta de identidade e proteção.  

Considerada a mãe de muitos orixás, de sua própria substância extrai os deuses que 

fundaram a cultura iorubá. Ela representa a mulher no mundo: a figura da mulher-mãe que 

concebe, alimenta e abriga os seus filhos, o seu legado. 

 

1.2 ATRAVESSANDO O MAR 

 

Yemọjá atara magba 
Ayaba ti gbe (i)bu omi

32
 

(Rainha que vive nas profundezas das águas.) 

 

O culto de Iemanjá, significativamente, estabelece há décadas um diálogo muito 

forte do candomblé com os espaços naturais da cidade, envolvendo em suas festas um 

contingente enorme de pessoas. Poderíamos dizer que, o candomblé, de alguma maneira, 

apropriou-se de determinados espaços na cidade para realização de seus rituais e festas. 

Para o povo do candomblé alguns locais – como o rio, a mata, a estrada, a praia – têm um 

valor simbólico muito grande, pois carregam em seu interior uma força vital que permite 

uma conexão direta e potente entre os deuses e os devotos. 

Nina Rodrigues33 foi o primeiro autor a chamar a atenção para o fato de que na 

antiga cidade de Salvador o desenvolvimento dos terreiros de candomblé foi possível 
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 Oriki de Iemanjá recolhido por Pierre Verger em Abeokutá (2000, p. 298). 
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enquanto um fenômeno urbano. Não só os terreiros se proliferavam, como também os 

despachos e sacrifícios nas ruas, praças e encruzilhadas. Alguns pontos eram referências 

obrigatórias do culto aos orixás, como a Pedra de Ogum, localizada no município de S. 

Francisco, o Dique do Rio Vermelho, morada de Iemanjá, e a gameleira sagrada de Iroko “na 

estrada que vai do Engenho de Baixo ao Engenho Guahyba” (2006, p. 45). No intuito de 

conhecermos a evolução deste diálogo, nos colocamo-nos a pensar primeiramente nos 

grupos étnicos que aportaram no Brasil e que estruturaram as primeiras comunidades 

religiosas. 

Historicamente a formação dos terreiros de candomblé é um fenômeno que 

progressivamente evoluiu desde o período colonial com o crescimento das cidades; e que, o 

terreiro caracteriza-se pela reinvenção e recomposição de territórios dos negros de várias 

nações africanas submetidos ao processo da escravidão, na medida em que permitiu a 

preservação de elementos essenciais e sua identidade cultural, recriada a partir de um 

mosaico de etnias africanas e seus descendentes, no contexto de amplos contatos 

interétnicos. 

O deslocamento dos rituais dos negros escravizados da zona rural para o meio 

urbano ocorreu pela necessidade de se perpetuar os cultos afro-brasileiros em ambientes 

próximos às suas novas residências urbanas. Tendo em vista que, como destaca Jocélio Teles 

dos Santos (2009), por mais que na zona rural, as roças, fossem o local ideal para o culto, 

pela espacialidade ampla e a presença vasta da natureza, a cidade era o principal núcleo de 

propagação da religiosidade afro ao longo do século XIX. É no meio urbano que os mitos e os 

ritos eram divulgados e transformados em bem coletivo. É importante frisar que, algumas 

regiões de onde os escravos e suas divindades vieram eram altamente urbanizadas.  

O ritual do candomblé possui uma dinâmica própria, que simultaneamente manipula 

práticas mágicas de maneira privada, mas depois, em outras ocasiões mostra algumas de 

suas performances em locais públicos sob a forma de ebós, oferendas e festas. Seja dentro 

do terreiro ou no seu exterior, a dinâmica do que se esconde e do que se mostra das práticas 

privadas e das práticas públicas, na verdade, é um fenômeno inerente à religião do 

candomblé. O que se percebe atualmente na cidade sempre existiu no meio rural.  
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 RODRIGUES, N. O animismo fetichista dos negros baianos. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca 
Nacional/Editora UFRJ, 2006, passim. 
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1.2.1 Um mar de gente 

 

O comércio de escravos na costa Atlântica da África foi um negócio entre 

comerciantes europeus e africanos, ou representantes dos reis africanos, pois, na maioria 

das vezes eram estes os grandes fornecedores de escravos aos navios negreiros. Este 

comércio, por parte do africano, objetivava as mercadorias estrangeiras, principalmente as 

armas de fogo, além da ajuda militar na conquista de novas etnias (SOUZA MELLO, 2007). O 

tráfico tornou-se um negócio muito lucrativo para os comerciantes dos dois lados do 

Atlântico.  

As diferentes etnias africanas já conheciam mudanças no próprio continente em 

função das reorganizações territoriais e das transformações civilizatórias (substituições de 

antigos reinos e impérios por novos dispositivos políticos de natureza estatal), precipitadas 

pelas estruturas de tráfico de escravo montadas pelos europeus (SODRÉ, 1983). 

 O comércio de escravos pelo oceano Atlântico foi uma atividade muito lucrativa 

principalmente para Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda e comerciantes 

brasileiros. Os portugueses buscaram diversos caminhos para manter o monopólio do tráfico 

negreiro em função do comércio com algumas etnias na África, em Portugal, na América 

espanhola e nas ilhas atlânticas, e, pouco depois, com a exploração do Brasil.  

Para o Brasil, vieram dispositivos culturais correspondentes às várias etnias dos 

escravos capturados na África entre os séculos XVI e XIX.  Não pretendo aqui recuperar ou 

recompor esse processo longo, que foi bastante documentado na literatura34. Todavia, é  

essencial destacar neste trabalho, a importância de pelo menos dois grandes grupos étnicos 

linguísticos: Os provenientes da “área gbe” região setentrional da atual Togo, República de 

Benim e o sudoeste da Nigéria e Gana onde habitam os povos tradicionalmente designados 

como adja, ewe, fon ou adja-ewe, que, no Brasil, ficaram conhecidos como jeje. E os iorubás 

ou nagôs localizados na região de Egbado, na atual Nigéria, mas que migraram e se 

disseminaram por várias partes da atual República do Benim. Uma vez que, esses grupos 

influenciaram a vida cultural e religiosa da Bahia e no desenvolvimento dos primeiros 

espaços religiosos.  

Outro fator relevante é que: apesar de Iemanjá ser uma divindade iorubá e ter o seu 

culto introduzido no Brasil através do nagô, o jeje também se configurou como um grupo 
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 Cf. Verger, 1987; Bastide, 1971; Carneiro, 2008; Rodrigues, 1977; Souza Mello, 2007; Parés, 2006. 
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importante na disseminação do culto de Iemanjá. Já que, como veremos mais à frente, o 

“principio de agregação” é uma propriedade do sistema religioso vodum como nos fala Parés 

(2006). Os orixás do iorubá têm um paralelo com as divindades voduns do jeje que 

começaram a chegar no Brasil há quase um século antes dos iorubás. 

Assim nos ocuparemos, sobretudo dos períodos de chegada dos africanos das áreas 

destacadas no texto acima, que correspondem ao ciclo da Costa da Mina (1700 a 1770) e ao 

ciclo da baía de Benim (entre 1770 e 1850) divisão estabelecida por Pierre Verger (1987). 

Sobre a denominação Costa da Mina, esclarecemos que em 1475 os portugueses 

descobriram ouro na costa oeste da África, atual território da moderna Gana. A região foi 

denominada “a mina” e posteriormente Costa do Ouro. Os portugueses construíram no local 

o primeiro forte europeu, o Forte de São Jorge da Mina, também chamado de Castelo da 

Mina ou El Mina. Por sua causa, o território que lhe fica ao leste passou paulatinamente a 

ser conhecido como a Costa da Mina (atual República do Togo e do Benim). Com o tempo 

Costa da Mina passou a designar toda a Costa dos Escravos, região que abarca o Togo, Benim 

e Nigéria (LOPES, 2005; VERGER, 1987; FILHO, 1988). Os africanos da Costa da Mina foram 

classificados genericamente como os sudaneses. Souza explica que “os sudaneses são os 

escravos vindos da vasta região chamada de Sudão ocidental, a que pertenciam uma grande 

variedade de etnias, como mandigas, hauças, fulanis, fons e os vários grupos iorubás, [...].” 

(2007, p. 83). 

Os denominados de jejes eram os africanos do antigo Daomé (grupo étnico do 

Benim, Togo e Gana na costa ocidental africana) que vieram em grande quantidade no ciclo 

da Costa da Mina e foram conduzidos, principalmente, para as antigas províncias da Bahia e 

Maranhão. É importante ressaltar que “o termo jeje aparece documentado na Bahia nas 

primeiras décadas do Setecentos para designar um grupo de povos provenientes da Costa da 

Mina. [...] Mas, na verdade “jeje” parece ter designado originalmente um grupo minoritário, 

provavelmente localizado na área da atual cidade de Porto Novo, e que, aos poucos, devido 

ao tráfico, passou a incluir uma pluralidade de grupos étnicos localmente diferenciados.” 

(PARÉS, 2006, p. 30). Os jejes, no Brasil, cultuam entidades espirituais chamadas voduns. O 

reino de Abomé (capital do antigo Reino Daomé) foi fundado no início do século XVII. A 

partir do início do século XVIII, os diversos sucessores do trono obtiveram acesso direto ao 

mar, apropriando-se do importante centro negreiro de Ouidah, em 1747, o que deu a 



43 
 

Abomé as condições para se tornar um dos principais centros negreiros da costa ocidental 

africana (MUNANGA, 2009). 

A. I. Asiwaju (2010), professor de história na Universidade de Lagos e especialista em 

história africana, explica que Abomé possuía um poderoso exército que objetivava expandir 

fronteiras do reino e organizar expedições de captura para o tráfico. A maior resistência 

vinha do vizinho reino Oyó (Iorubá da Nigéria), que lançava campanhas militares anuais 

contra os senhores de Ouidah. Ainda segundo o autor, o declínio de Oyó já era perceptível 

no século XVIII e se intensificou durante os dois decênios do século XIX e foi concluído em 

1830. Dentre as causas estão: a luta pelo poder que opôs vários e sucessivos Alafin a chefe 

de linhagem; o declínio do tráfico de escravos com o ultramar e com maior ênfase a jihad, a 

luta religiosa dos mulçumanos Fulani.  Percebendo o declínio de Oyó, diz Asiwaju (2010), 

Daomé torna-se independente de Oyó em 1820. Foi então que Daomé se lançou em uma 

série de invasões sobre o país iorubá, ditadas por considerações de segurança tanto quanto 

pela insaciável procura de escravos, para exportação, para as plantações comerciais ou para 

agricultura de subsistência, assim como para os sacrifícios humanos, comuns nos famosos 

rituais anuais. 

A partir da queda da cidade de Oyó, a aristocracia e parte do povo iorubá, 

escravizado, começa a chegar maciçamente a Salvador, igualmente denominados nagôs-

iorubás35. Os nagôs-iorubás eram os grupos provenientes do sul e do centro do Daomé e do 

sudoeste da Nigéria. Juana Elbein dos Santos destaca que, “a palavra nagô originalmente se 

referia unicamente a um ramo dos descendentes iorubá da cidade de Ifé e que foi aplicada a 

todos os povos de origem iorubá do Daomé pela administração francesa que tomou este 

termo do Fon36.” (2001, p. 30-31). Os nagôs, vieram como escravos, de muitas nações 

iorubás – Abeokutá, Oyó, Ketu, Ijexá, Ijebu Odé, etc.. Certamente desses grupos étnicos 

derivaram sacerdotes com seus orixás, seus ritos, seus fundamentos.  

Vivaldo da Costa Lima observa que a origem dessa palavra é bastante controvertida e 

teria uma conotação pejorativa. O autor destaca que, das línguas africanas, a iorubá, 

conhecida no Brasil como “nagô”, é a mais importante:  

                                                                 
35

 Iorubá é o nome do grupo étnico da Nigéria, Benim e Togo (MUNANGA, 2009, p. 101). Sobre a expressão 
“nagô-iorubá”, Renato da Silveira (2003, p. 348) explicita que “no final do século XIX, com a divisão da África  
pelas potências ocidentais, o território iorubá foi dividido ao meio, ficando a maior parte na Nigéria, sob 
dominação inglesa, e a menor parte na atual república do Benin, sob dominação francesa, sendo os primeiros, 
a partir de então, chamados de iorubás, e os últimos chamados de nagôs.”. 
36

 Grupo étnico da República do Benim e do Togo (MUNANGA, 2009, p. 100). 
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A língua comum dos grupos étnicos iorubás da Nigéria e do Daomé, do padrão 

falado em Oió às variantes regionais, começou a ser efetivamente escrita em 

meados do século XIX e recebeu o nome iorubá, alusivo ao grupo étnico linguístico 

de Oió, a capital dos iorubás (o povo de Oió ainda hoje costuma se chamar yoruba 

proper – “iorubá verdadeiro”). (2010, p. 10, p. 35) 

 

Sobre o assunto P. E. H. Hair escreve que:  

 

[...] o termo iorubá não entrou em uso generalizado, senão na segunda metade do 

século XIX. Antes dessa data, o povo e a língua eram conhecidos ou sob o nome 

nagô ou por nomes que eram aparentemente variantes dos dois distritos 

principais, Oió e Ijebu. (apud COSTA LIMA, 2010, p.35) 

 

Nagô é uma palavra que, no Brasil, designa tanto o povo iorubá quanto a língua 

falada. Os jejes e os nagôs implantaram com maior intensidade sua cultura na Bahia, 

Pernambuco e Maranhão reconstituindo suas instituições e adaptando-as ao novo meio. 

Certamente, em função de sua vinda mais recente, e favorecidos pela grande concentração 

na cidade de Salvador, os jejes e os nagôs firmaram uma espécie de hegemonia cultural em 

relação aos grupos que os precederam. Trouxeram para o Brasil todo um complexo cultural, 

desenvolvido especialmente no plano religioso que os envolvia desde a África.  

Na África, como informa Parés, os povos que habitavam a atual região da Nigéria, 

República do Benim, Togo e Gana constituíam uma área marcada por unidade cultural 

observada nas instituições políticas e sociais, além de, nos costumes, nas práticas e crenças 

religiosas. Isso, devido ao intenso contato desses grupos, provocado por uma série de 

“migrações sucessivas, alianças matrimoniais, guerras, agregações de linhagens escravas, 

apropriação de cultos religiosos estrangeiros ou mudanças políticas.” (PARÉS, 2006, p. 24). 

Resumindo, segundo o mesmo autor, a costa dos escravos ou Golfo do Benim é uma área de 

intenso contato cultural entre os iorubás e os fons e ewes: 

 

Trata-se de um território de fronteira, onde valores e práticas, tradições e línguas 

convivem e se influenciam, numa apropriação e reelaboração mútuas. Essa área 

culturalmente heterogênea e multilíngüe, em que se misturam os gbe-falantes com 

os iorubás-falantes, se tornou um espaço propício para que a sua população 

desencadeasse processos de diferenciação étnica, mas a convivência continuada 

levou também a processos paralelos de complementaridade e assimilação cultural. 

(PARÉS, 2006, p. 36) 
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Autores como Parés (2006), Silveira (2006) e Costa Lima (2003) ressaltam que, já na 

África havia um intenso diálogo religioso entre os nagôs-iorubás e os jejes. Isso devido ao 

fato não só das guerras e escravidão, como também, dos períodos de convivência pacífica 

que era incentivada pelo comércio e “alianças dinásticas entre chefes de nações diferentes, 

fazendo com que a esposa estrangeira de um rei trouxesse suas crenças e seus ritos para 

uma nova terra e aí os impusesse, por seu poder e status.” (COSTA LIMA, 2003, p. 21). 

A dialética jeje-nagô remonta a uma relação de contato cultural já antiga e intensa na 

própria África. No Brasil, o contraste entre esses grupos é marcante. Existindo momentos de 

animosidade e de cooperação. A cooperação entre os jejes e os nagôs se acentua na Bahia 

ao longo do século XIX principalmente por causa da participação de líderes religiosos nos 

movimentos de resistência antiescravista. 

Os nagôs chegaram à Bahia num período em que a cidade de Salvador passava por 

um grande desenvolvimento comercial e urbano. Segundo João José Reis (2005) os nagôs 

alcançaram a marca de quase 80% dos escravos africanos em Salvador na década de 1860 

(em 1835 representavam cerca de 29%). Eles foram as maiores vítimas do tráfico 

transatlântico nos anos que antecederam sua proibição definitiva, em 1850. E, por isso, no 

final do século, período em que as cidades já se mostravam bem desenvolvidas, os nagôs já 

tinham estabelecido sua hegemonia. Mais adiante, veremos, a partir de alguns autores, que 

essa hegemonia é justificada por diferentes processos. Assim, o acaso dos nagôs terem 

encontrado cidades desenvolvidas pode ter sido também um fator positivo para sua 

adaptação e hegemonia em terras novas. Já que, como veremos mais à frente, segundo 

Thompson (2011) e Oliver (1994) as cidades iorubanas eram plenamente urbanizadas, 

constituídas de múltiplas atividades comerciais e culturais. Geralmente, só as cortes dos 

chefes e reis atraíam concentrações urbanas, que abrigavam funcionários, homens de 

armas, artesãos especialistas e as esposas e servos numerosos do dirigente. 

Como essa tese objetiva evidenciar as práticas performáticas do orixá Iemanjá, 

pertencente ao grupo de divindades dos iorubás, torna-se importante apresentar uma visão 

da civilização iorubá para concluirmos, junto a outros fatos, como o nagô, proveniente de 

diferentes reinos iorubás, contribuiu no processo de formação do candomblé da Bahia, 

como veremos mais adiante. 
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A civilização iorubá37 se desenvolveu a partir do século XI, no sudoeste da atual 

Nigéria: 

 

Era uma civilização caracterizada por dezenas de cidades, das quais muitas 

ultrapassam os 20 mil habitantes. Constituíam grandes centros de artesanato com 

oleiros, tecelões, marceneiros, ferreiros, etc. Paralelamente às atividades artísticas, 

artesanais e comerciais, praticavam-se atividades agrícolas baseadas no plantio do 

inhame, da palmeira e de outros produtos alimentares. [...] Do ponto de vista 

político, os reinos iorubá não tinham uma unidade política, pois se organizavam em 

reinos politicamente independentes apesar de possuírem unidade cultural, 

lingüística, religiosa, histórica e territorial. (MUNANGA, 2009, p. 64) 

 

Segundo Robert Farris Thompson, “os iorubá são uma das civilizações mais urbanas 

da África negra. Seu urbanismo é antigo, datado da Idade Média, quando sua cidade sagrada 

Ilê-Ifé, onde esse povo acredita que o mundo começou, estava florescendo com uma força 

artística que mais tarde provocou assombro no Ocidente.” (2011, p. 22). Eles possuíam uma 

rica cultura material. A maravilhosa tradição de escultura naturalista em terracota e os que 

trabalhavam com metal realizavam esculturas em bronze moldado, utilizando cobre e 

estanho importados, além da técnica da cera perdida. 

Thompson relata que, nos meados do século XIX, um jovem missionário norte-

americano R. H. Stone, ao olhar a Cidade de Abeokutá, ficou impressionado com a população 

de aproximadamente 200.000 habitantes e com todas as atividades produtivas 

desenvolvidas pelos homens e mulheres. O que constatou é que “a cidade fervilhava com 

atividade criativa, desmentindo a imagem ocidental condescendente de uma ‘África 

primitiva’.” (THOMPSON, 2011, p. 22). Na cidade de Ifé existiam indústrias do metal e do 

vidro, especialmente pelas contas de segui azuis com as quais as coroas reais de todas as 

principais cidades iorubás eram adornadas. 

 As cidades iorubanas não cresceram como exceções isoladas a partir de um 

ambiente predominantemente rural, mas antes, em certas circunstâncias, populações 

                                                                 
37

 Os iorubás denominados de nagôs no antigo Daomé ocuparam também a “área gbe”. Segundo Parés “a área 
gbe é usada para designar a região setentrional do atual Togo, República do Benim e o sudoeste da Nigéria, 
onde habitam os povos tradicionalmente designados na literatura como adja, ewe, fon ou combinação do 
termo adja-ewe. Gbe é o vocábulo compartilhado por todos esses grupos para designar língua [...].”(2006, p. 
14). Em seu estudo sobre os povos do Golfo do Benim e a área vodum, Parés esclarece que “desde as 
migrações de Ilê-Ifé, na virada do milênio, vários grupos proto-iorubás se deslocaram em direção oeste. 
Fundando diversas cidades-estado que aos poucos se converteram em reinos.” (2006, p. 34-35). Os nagôs 
originários da área Egbado (Nigéria), estabeleceram-se em diversas regiões como, por exemplo, em Adjaché 
(atual Porto Novo), nas áreas de Sakété e Pobé (sudoeste e centro), a leste fundaram a cidade de Ké (atual 
Ketu). 
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inteiras se teriam convertido a um modo de vida urbano, organizado em sua maioria em 

pequenas unidades, mas onde uma cultura comum era praticada (OLIVER, 1994).  

O povo iorubá avalia todas as coisas esteticamente – do gosto e da cor de um inhame 

às qualidades de uma tintura, às vestimentas e ao comportamento de uma mulher ou de um 

homem. Sua religiosidade implica sobretudo um pensamento, uma visão de mundo e um 

conjunto de práticas coletivas que abrangem várias dimensões da vida social, organizando o 

parentesco, orientando as atividades econômicas relacionadas à transformação da natureza, 

justificando a organização política centralizada na autoridade dos mais velhos. Implicando 

uma ética entre os homens e na sua relação com a natureza, permeando mesmo a 

expressão artística de uma dada comunidade: 

 

O iorubá permanece iorubá precisamente porque sua cultura lhe oferece amplos 
meios filosóficos para compreender e, em última instância, transcender os poderes 
que periodicamente ameaçam dissolvê-la. O fato de sua religião e sua arte 
resistirem aos horrores do tráfico transatlântico e se estabelecerem firmemente 
nas Américas (Nova York, Miami, Havana, Mantanzas, Recife, Bahia, Rio de Janeiro), 
enquanto o comércio de escravos provocava a diáspora iorubá, reflete o triunfo de 
uma inexorável vontade comunitária. (THOMPSON, 2011, p. 33) 
 

A vida e a arte iorubá estavam ligadas às expressões religiosas que regiam o cotidiano 

dos indivíduos. A arte iorubá, através de uma complexa simbologia, vivificava 

acontecimentos sagrados e profanos que se propagavam pelas cidades.  Alberto da Costa e 

Silva (2004) observa que, apesar do contato permanente, durante trezentos anos do tráfico 

de escravos, entre os dois lados do Atlântico, não tenha a escultura africana continuada viva 

no Brasil. Mesmo nas casas de culto, nos candomblés nagôs, sobretudo quando se pode ver 

os instrumentos de ferro e de outros metais associados aos orixás, em tudo semelhantes e 

de qualidade igual aos que se faziam e fazem na África. O primor estético foi mantido vivo na 

liturgia do candomblé, por proporcionar uma experiência sensível (visual, tátil, auditiva, 

olfativa) do sagrado.  

Renato da Silveira informa que, as cidades iorubanas se fortaleceram também, ao 

ganhar estabilidade política por intermédio da promoção de festivais comunitários que, com 

o tempo, tornaram festas espetaculares, nas quais as várias artes da performance ganharam 

força, como expressão e produção. A civilização africana desenvolveu uma verdadeira 

tecnologia de descontração coletiva com refinamento sensorial que se tornou hoje uma 

conquista de toda humanidade. O autor nos conta que: 
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A corte dos imperadores de Oyó era um abrigo para muitos artistas talentosos, de 
modo que já no final do século XVII a linhagem Ologbin destacava-se no principal 
festival cívico de Oyó, a festa dos Eguns, pelos seus figurinos e acrobacias 
espetaculares. Com o desenvolvimento das cidades, das festas cívico-religiosas, 
essas produções foram absorvidas pelos ritos de passagens, nascimentos, funerais, 
às festas de puro divertimento. No final do século XVIII o Imperador Abiodum 
investiu pesadamente nas artes da corte, proporcionando o nascimento de um 
verdadeiro teatro profissional. Em inícios do século XIX vários reinos já tinham sua 
própria companhia, propiciando um grande desenvolvimento das artes do 
espetáculo em toda iorubalândia. (2006, p. 292) 

 

A civilização iorubá, através de variadas produções, relata uma história cultural e 

artística. Ao mencionar em produção materiais e performáticas, as relações estabelecidas 

entre as pessoas, o papel dos antepassados, a relação com o mundo natural e sobrenatural, 

ela assinala os seus significados para a integração da sociedade. Tanto a produção material 

como artística é uma imagem desse nexo. Na civilização iorubá o mundo dos vivos e o 

mundo dos mortos são bem conectados. Os antepassados são venerados através de 

esculturas e assén (altares de metal) que representam o lugar no qual o espírito pode estar.  

Por outro lado, os espíritos participam de forma ativa na sociedade, ao se manifestar no 

corpo de um adepto em cultos e festas. As festas reforçam a confiança e favorecem o 

otimismo dos grupos. 

Como já citamos, do final do século XVIII até a metade do século XIX, os africanos da 

Costa da Mina é que chegaram em maior quantidade à Bahia. Autores como Verger (1981), 

Parés (2006), Costa Lima (2003), Silveira (2006), Carneiro (1991) e Rodrigues (1977) são 

unânimes ao declarar que o ritual nagô parece ter tido uma grande influência sobre os 

candomblés de outros terreiros. E que as práticas rituais dos jejes, assim como sua mitologia, 

fusionam-se com as dos nagôs, sendo muitas vezes difícil separá-las. Por isso, a terminologia 

jeje-nagô, para designar os cultos religiosos originários dos grupos nagô-iorubá e jeje-fon. Os 

mesmos autores também concordam que os jejes-nagôs assimilaram algumas das práticas 

das culturas dos grupos étnicos de Angola e do Congo. 

O processo de interação cultural e religiosa entre os nagôs e os jejes, no Brasil, já 

tinha, como falamos anteriormente, uma longa tradição na própria África. Parés (2006) 

destaca que é bem possível que certos voduns tenham origem iorubá. Existindo uma 

correspondência termo a termo de numerosas divindades. 
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1.2.2 A cosmogonia Iorubá 

 

Os mitos constituem uma fonte básica sobre os orixás. Eles foram transmitidos 

através da tradição oral por diversas gerações, na África e na América, onde foram 

preservados e sofreram várias modificações. Nas religiões brasileiras de raiz africana os 

mitos explicam a criação do mundo, os atributos e feitos dos orixás, as oferendas, os tabus, o 

temperamento e a qualidade de um orixá, as danças, os procedimentos rituais, a postura 

corporal do orixá, etc. Reginaldo Prandi explica que “os mitos dos orixás originalmente 

fazem parte dos poemas oraculares cultivados pelo babalaôs. Relatam uma infinidade de 

situações envolvendo os deuses e os homens, os animais e as plantas, elementos da 

natureza e da vida em sociedade.” (2001, p. 24). 

Conta um mito que Exu começou a vagar no mundo à procura de soluções para 

resolver os problemas que afligiam os seres. Ele foi aconselhado a ouvir, 

indiscriminadamente, a todos: homens, mulheres, crianças, plantas, animais, enfim, todos os 

seres vivos que habitavam a terra. Assim, ele fez. Em sua jornada recolheu inúmeros relatos 

que falavam não só da vida como da morte. Os relatos revelavam também as resoluções 

tomadas e as oferendas feitas. Exu reuniu um número extraordinário de histórias, detendo o 

conhecimento de todos os mistérios do mundo. Exu deu todo esse saber a um adivinho 

chamado Orumilá, também denominado de Ifá, que repassou os relatos para os sacerdotes 

de Ifá, os babalaôs ou pais do segredo. Exu passou a ser o mensageiro responsável pela 

comunicação entre o adivinho e Orumilá, e pelo transporte das oferendas ofertadas pelos 

humanos aos orixás (PRANDI, 2001). 

Entre o povo Iorubá todo nome possui características próprias. O nome exprime 

alguma história, relacionada com personalidade, caráter e qualidades. O ser Supremo dos 

iorubás é Olodumaré, que pode ser interpretado como a divindade que possui qualidades 

superiores, perfeitas, imutáveis, dignas de confiança (BENISTE, 2002). 

Olodumaré é o Elédá, o Criador; o Elémí, o Doador da Vida; é o Rei que espalha chuva 

num fluxo regular; é o Olójó, o Senhor deste dia, o autor do dia e da noite (BENISTE, 2002, 

p.30). 

De acordo com um mito da criação do mundo no tempo imemorial só existia o orum. 

Olórun (aquele que tem posse e comando do firmamento, do céu) vivia neste espaço com os 

seus filhos. Um dia ele decidiu criar um novo mundo que seria habitado por seres mortais. 
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Obatalá e Odudua, seus filhos e orixás funfun38, ajudaram na tarefa. Obatalá ficou 

encarregado de criar o mundo dos mortais, o aiyé, com a ajuda dos outros orixás que 

deveriam seguir suas orientações e ordens. Obatalá recebeu de Olórun o saco da existência 

e, antes de sua caminhada, foi consultar Orumilá. Ele queria saber se a sua missão seria 

positiva. Orumilá respondeu que não. E que, antes de partir, Obatalá deveria fazer uma 

oferenda a Exu-Elegbará. Indignado e ofendido com tal determinação, Obatalá se recusou a 

seguir a determinação de Ifá. Afinal, ele era o senhor da vida e da morte, o mais poderoso. 

Obatalá, protegido por um grande pano branco, partiu com o os orixás em direção ao local 

determinado. A caravana seguiu por muito tempo sem nada encontrar. A água que 

carregavam se esgotou, e, assim, os orixás, um a um, começaram a retornar ao palácio de 

Olórun.  Exu que observava a malfadada expedição de longe, soprou um pó mágico no solo, 

de onde surgiu uma palmeira, que rapidamente cresceu. Obatalá avistou a palmeira de longe 

e na esperança de encontrar água rumou em sua direção. Não encontrando água ele bebeu 

a seiva da palmeira que era alcoólica e ficou completamente embriagado. Exu pegou o saco 

da existência e retornou ao orum. Chegando lá contou tudo a Olórun. Após escutar Exu, o 

Criador determinou que Odudua cumprisse a missão que foi dada a Obatalá. Odudua, com 

determinação, saiu ao encontro de Orumilá para obter orientações. Orumilá, após jogar, 

respondeu à Princesa que ela criaria a terra composta de matéria perecível, e que o Odu que 

dará caminho a tal acontecimento é Oyeku Meji, a morte (Iku). Orumilá, ao final do jogo, 

determinou que Odudua oferecesse sacrifícios para Exu e Olorún antes de sua partida. Ao 

oferecer os sacrifícios a Olorún, Odudua recebeu do mesmo um saco contendo areia.   

Assim, Odudua partiu com os orixás. Chegando ao local determinado, ela lançou a terra e 

criou o novo mundo. Coube a Obatalá criar todas as criaturas para habitar o novo mundo 

(ADILSON DE OXALÁ, 2001; ELBEIN DOS SANTOS, 1986). 

Obatalá ou Oxalá têm o domínio sobre a formação dos seres do orum e do aiyé. 

Representa o poder genitor masculino. Aparece associado a tudo que é branco. Objetos, 

substâncias e seres. 

Odudua representa o poder genitor feminino. A água e a terra são seus elementos e 

veiculam o axé feminino. Elbein dos Santos explica “que não é a água-sêmen, a água-chuva, 

                                                                 
38

 “Os funfun são entidades que manipulam e têm o domínio sobre a formação dos seres no mundo – os ara-
àiyé – e também sobre a formação dos seres no além – os ara-órun.” (ELBEIN DOS SANTOS, 1986, p. 75). 
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mas a água dos mares, dos rios, dos lagos, dos mananciais, água “sangue branco” da terra. 

[...] neste ponto de vista, Odùa também é considerada uma entidade funfun.” (1986, p. 79).  

Olga Cacciatore esclarece que “Odudua é um orixá iorubano ora masculino, irmão de 

Obatalá, ora feminino, esposa deste simbolizando a “mãe terra” e Obatalá o céu.” (1988, p. 

85).  Esta união é representada por uma cabaça cortada ao meio e sendo as partes unidas 

uma sobre a outra. A parte de cima representa o céu de Obatalá e a parte de baixo a terra 

de Odudua. Odudua é considerado o fundador da dinastia Iorubá, seu ancestral divinizado 

(COSSARD, 2008). 

Segundo Elbein dos Santos (1986) e Beniste (2002), o nagô concebe que a existência 

transcorre em dois planos: no do aiyé (o mundo real) e no do orum (o além). No aiyé 

habitam os seres humanos e no orum os seres ou as entidades sobrenaturais. 

O orum consiste em um mundo paralelo ao mundo real e coexiste com todo o 

conteúdo desse último. Assim, cada ser do mundo real possui um duplo orum, espiritual e 

abstrato.  

Os orixás, as divindades nagô, os ancestrais e a réplica de todos os seres do aiyé,  

vivem no espaço mítico do orum.  

Elbein dos Santos (1986) torna claro que os orixás estão associados aos elementos da 

natureza, do cosmo. Água, terra, fogo e ar. Eles estão agregados à origem da criação e sua 

própria formação e seu axé foram emanações diretas de Olórun. O orixá é um genitor divino. 

Um criador simbólico e espiritual, um ancestre divino. Ele representa um valor e uma força 

universal. 

 Olodumaré delegou poderes aos orixás. Para Cossard (2008) são eles que regem o 

universo e dividem entre si as forças da natureza.  

 

Essas forças incluem, no espaço, os elementos (água, lama, terra, fogo, pedra, 
metais), suas manifestações (chuva, raio, trovão, arco-íris), o mundo vegetal e o 
mundo animal (homens e animais). No tempo, incluem-se todos os fenômenos 
naturais: nascimento, crescimento, atividades humanas, doenças, morte. 
(COSSARD, 2008, p. 35) 

 

Aproximando o conceito de orixá ao do arquétipo, Ligiéro, descreve o orixá da 

seguinte forma: “Os Orixás são personalidades arquetípicas que concentram em seus mitos 

grandes quantidades de ensinamentos místicos sobre diversas áreas da existência. O 
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Candomblé, como prática religiosa, é um acesso direto a todo esse manancial de sabedoria 

ancestral.” (2006, p. 50). 

Para Pierre Verger (1981), o orixá seria, em princípio, um ancestral divinizado que, 

em vida, estabeleceu vínculos que lhe garantiam um controle sobre certas forças da 

natureza, como o trovão, o vento, as águas doces ou salgadas, ou então, assegurando-lhe a 

possibilidade de exercer certas atividades como a caça, o trabalho com metais ou, ainda 

adquirindo o conhecimento das propriedades das plantas e de sua utilização. Verger 

reconhece uma existência histórica do orixá. Mas também se refere ao orixá como uma 

força pura, axé imaterial. 

O axé é a força invisível e sagrada de toda divindade. É a própria motriz que alimenta 

e transforma tudo o que existe num terreiro. Ele está contido no corpo, nas plantas, nas 

árvores, nos objetos, nos animais. Como força pode aumentar ou diminuir em tudo que 

existe. 

 José Beniste (2009) informa que na África Ocidental, são cultuadas mais de duas 

centenas de orixá, incluindo ancestrais tribais. Com a vinda dos escravos para o Brasil, 

grande parte das tradições foi perdida ou esquecida propositalmente, em razão das 

diferenças culturais que não justificam o culto a alguns deles. Hoje, são cultuados no Brasil 

dezesseis orixás. 

Exu o Elegbara (senhor do poder da transformação) é o elemento dinâmico de tudo o 

que existe. É o princípio da existência diferenciada. É o primogênito do universo e 

personifica o princípio da transformação. É o mensageiro entre os homens e os orixás e o 

transportador de oferendas. É o senhor da comunicação e o primeiro a receber oferendas e 

saudações. Apresentamos os domínios de cada orixá de forma resumida. 

Ogum é o desbravador dos caminhos, aquele que vai na frente. É o senhor dos metais 

e das ferramentas. É a divindade da tecnologia. É um destemido caçador, conhecedor dos 

segredos da floresta. É o senhor da guerra. 

Oxóssi é o caçador por excelência, é considerado a origem das origens, dos 

descendentes de Ketu no Brasil. É um orixá real e, por isso, chamado de Alaketu (o rei de 

Ketu). É ligado à terra e às matas.  

Logunedé é um deus da caça, filho de Oxóssi e Oxum. Seis meses mora com o pai na 

floresta e seis meses mora dentro do rio com a mãe e só come peixe. 
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Ossaim representa o poder e o encanto das ervas litúrgicas e medicinais. É o senhor 

de todas as folhas. Aparece associado à terra e às matas. 

Oxumarê pertence à família de Omolu e Nanã. Sua representação é o arco-íris que 

une o céu e a terra. É visto como uma serpente celestial (Dã). Representa as forças que 

produzem o movimento, a continuidade, a mobilidade e a riqueza. É ligado à água e à terra. 

É filho de Nanã e Oxalá. 

Obaluaiê também chamado Omolu, é o senhor da terra. No Daomé é chamado de 

Sakpatá, e Xapanã na Nigéria. É filho de Nanã com Oxalá, mas foi criado por Iemanjá. É o 

orixá da varíola, febre e das epidemias, mas cura também. Veste-se com uma roupa feita de 

palha da costa para esconder as chagas do corpo. 

Nanã também chamada de Nanã Buruku vem do Daomé. É a mais velha das 

divindades femininas. Seu elemento é a lama e o lodo dos pântanos. Quando a pessoa morre 

volta ao ventre de Nanã, de onde saiu. Seu ventre é a terra escura onde a transformação 

permite que a vida se manifeste. Ela protege todos os segredos. Possui uma rivalidade com 

Iemanjá por ser esta a esposa preferida de Oxalá. 

Iemanjá é a mãe de quase todos os orixás.  Reina sobre todas as águas do mundo. É a 

mãe senhora das origens. Ela preside a formação da individualidade presente na cabeça. 

Oxum é a divindade das fontes, lagos e rios que fertilizam o solo. É a senhora das 

águas doces. Toma conta da gestação e das crianças até aprenderem a falar. Dona do ouro 

ou metal amarelo. É a senhora da beleza. 

Iansã (Oyá) divindade dos ventos e tempestades. Seu culto está associado à morte, 

aos Eguns. É o orixá que se manifesta no ritual do axexê e no cemitério quando uma Ialorixá 

ou Babalorixá é enterrado. É guerreira e obstinada a conseguir o que deseja. 

Xangô é a divindade dos raios e trovões. Seu elemento é o fogo. Representa a realeza 

e a justiça. É um guerreiro violento, audacioso e conquistador. 

 Euá é associada ao poder da visão e aos astros. É a senhora das possibilidades e 

considerada feiticeira, que tem o dom de se tornar invisível. Orixá guerreira que usa uma 

pequena espada. É vista como a parte feminina de Oxumarê. É a parte branca do arco-íris. 

Obá orixá guerreira que usa arco e flecha de cobre na cor vermelha. Usa um escudo 

pequeno, em alguns casos, para esconder a orelha esquerda cortada. Seu elemento é a luta 

e guerra. É a guardiã da sociedade Elekô. 
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Oxalá (Obatalá) é o senhor da criação e dos seres humanos. Filho de Olórun. É o 

principal orixá funfun (divindades brancas). Tudo que é seu é branco.  Apresenta sob formas 

diferentes, o mais velho Oxalufã, e o mais novo Oxaguiã guerreiro, dono do pilão e do 

inhame. 

Iroko é a grande árvore encantada e sagrada. É a morada de orixás (dos iorubás), 

voduns (do fon ou jeje – Loco), inquices (dos bantos - Tempo) e de todos os tipos de 

espíritos, feiticeiros e bruxas. Reside na gameleira, mangueira e cajazeira. Ele é 

simultaneamente orixá da árvore e árvore orixá. É a árvore do Senhor do céu. Pertence aos 

elementos terra, fogo e ar. É orixá da cura, mas pode causar doença e ajuda as mulheres a 

engravidar. Veste-se sempre de branco. 

Ibêji é o casal de crianças gêmeas assimilados a Cosme e Damião, santos gêmeos 

católicos. Muitas vezes é confundido com erês (vibração infantil ligada ao orixá). É o orixá 

das crianças e o seu culto é uma festa para elas. 

Numa passagem sobre o mito da criação do mundo, Orumilá, o senhor da sabedoria, 

conversando com Exu, declara que: 

 
Os humanos terão o poder de decisão sobre nossos destinos. A eles caberá o 
direito de decidir se continuaremos vivendo ou se devemos morrer [...] Em cada 
cultura seremos cultuados sobre nomes diferentes e em diversas formas 
ritualísticas. Aqueles, dentre nós, cujos cultos se extinguirem, estarão condenados 
à morte pelo esquecimento do homem, o senhor da criação [...] o culto dos 
homens, suas oferendas e preces, representarão o nosso alimento, a nossa 
possibilidade de sobrevivência.  (ADILSON DE OXALÁ, 2001, p. 38)  

 
Esse mito, por outro lado, revela que, em contrapartida, o homem caracteriza-se 

como fundamental na construção do cenário propício para que se realize a dramatização 

ritual do candomblé. O homem se comunica com os orixás, os deuses superiores, por meio 

do movimento, do som e do corpo. A música, juntamente com palavras de significado 

simbólico e movimentos rítmicos do corpo, ajuda a abrir a alma e a sensibilizar o adepto à 

ação dos deuses que descem e habitam o corpo do fiel de tempo em tempo. No Brasil, cada 

iniciado possui o seu próprio orixá, e em cada terreiro de candomblé existem múltiplos 

orixás pessoais reunidos em torno do orixá principal (os orixás vinculados ao pai ou à mãe-

de-santo).  

O homem é uma criação dos deuses. Neste sentido, ele também carrega em si a 

matéria e a energia do divino. Na mitologia, Olórun elucida ao seu primogênito, Obatalá, 
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como proceder em sua missão de criar o homem. Vale a pena, por intermédio desse texto a 

seguir e de nossa imaginação, voltarmos no tempo para escutarmos o grande criador. 

 

Cada ser humano deverá ser modelado no Orum, por Ajalá, o oleiro, com matéria 
sutil e imperceptível ao mundo que irá habitar. Depois, eles receberão corpos de 
carne, que serão exatamente iguais aos protótipos aqui modelados. Esses corpos 
deverão, por sua vez, ser moldados com a matéria grosseira do novo mundo, a 
lama, de onde tudo provém. Após haverem cumprido sobre a Terra a missão a que 
foram destinados, serão tocados por Iku e, separados de meu Espírito, devolvidos 
à Terra, para que voltem a ser apenas lama. O controle sobre cada tipo de matéria 
foi confinado, por tua irmã, aos diferentes Orixás que ajudaram em sua obra. 
Assim sendo, esse controle pertence a eles, e só com a permissão deles essas 
matérias poderão ser utilizadas para o fim a que se destinam. Cada ser criado de 
um tipo diferente de matéria deverá, no decorrer de sua vida, prestar culto ao 
Orixá que tenha cedido a sua matéria e, dessa forma, ficará estabelecido o Culto 
aos Orixás; e os homens deverão render homenagens como forma de pagamento 
pelo uso de seus próprios corpos, que, na verdade, não lhes pertencem, mas sim, 
aos Orixás, que poderão, por curtos períodos, deles se apossar para receberem as 
homenagens que lhes forem destinadas. Mas, se ainda assim, o meu Espírito, em 
cada um deles, se negar a permitir que os Orixás, donos de suas cabeças, as 
tomem para se manifestarem, nada irá obrigá-los a ceder aos seus caprichos, pois 
o meu espírito é superior a eles, e a sua vontade é soberana. O meu culto, da 
mesma forma que o meu Espírito, deverá ser individualizado em cada ser humano. 
Sempre que algum deles se sentir enfraquecido, deverá oferecer, à sua própria 
cabeça, sacrifícios a que chamarão de bori. É dessa forma que estarei sendo 
cultuado – explicou Olórun. (ADILSON DE OXALÁ, 2001, p. 55-56, grifo nosso). 

 

Elbein dos Santos (1986) relata que o corpo só adquire vida quando recebe e contém 

o ar, a respiração - o sopro de vida chamado de Emi. O corpo compõe-se de cabeça – ori – e 

de seu suporte – apere –, que são modelados com porções de massas progenitoras.  

Ainda é Elbein dos Santos (1986) que explica que o interior de cada pessoa, o ori-inu, 

é único e representa uma combinação de elementos intimamente ligados ao destino de cada 

um. Consiste no conteúdo do ori, que expressa a essência de cada pessoa, sua existência 

individualizada, que varia de acordo com a matéria mítica – o orixá – de que provém. Cada 

aspecto da personalidade, com tudo o que vive e existe nos planos concreto e espiritual. 

Monique Augras (1983) diz que o ser humano, ao nascer, propicia a atualização das forças 

míticas, que, por seu intermédio, poderão agir de modo concreto. 

A matéria com que são moldados os corpos chama-se ipori ou oke ipori. No ipori 

encontra-se a herança de cada um, especialmente a do pai e a da mãe. Assim, a cabeça, o 

ori, relaciona-se com o odu, destino único daquela pessoa, graças a uma combinação 

exclusiva feita pelas partes que a constituem e que existem no orum, já que, ao escolher 
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uma cabeça, cada pessoa também escolhe o seu odu, que irá reger toda a sua vida no aiyê. 

(ELBEIN DOS SANTOS, 1986; LUZ, 2000; BENISTE, 2002). 

Um princípio dinâmico de existência, diz Elbein dos Santos (1986), está ligado ao 

corpo de cada ser humano. Esse princípio é representado por Exu. Cada ser humano tem seu 

Exu individual, o Exu Bara (oba + ara = o rei do corpo), responsável pelo interior do corpo. 

Exu Bara constitui aquele que fala e guia, que indica os caminhos do indivíduo. Mas Exu 

também caracteriza-se como o dono do movimento, da comunicação. Sem Exu nada 

acontece, ele é o princípio do movimento não só dos seres sobrenaturais, como também de 

tudo que existe.  

 Acredito que o corpo criado a partir da matéria mítica é sagrado por natureza. Ele 

contém, em si, a força da existência, o axé que pode aumentar ou diminuir. Ele possui a 

potência criadora, Exu Bara, que transforma, restaura, inventa, institui. Ele é constituído da 

matéria orixá: água, fogo, terra e ar.  Isso tudo é que o corpo do adepto recorda no processo 

de religação com o sagrado. O divino é potencialidade nele. Ele só precisa ser reeducado 

para rememorar aspectos da matéria de sua origem.  É no processo de iniciação que o corpo 

começa a aprender os caminhos para recordar o ser sagrado da natureza que existe nele. O 

processo de aprendizagem é dinâmico, repleto de ações, gestos, fazeres e dizeres, e também 

do silêncio, do movimento potencial, que retém para depois se expandir.  A todo o 

momento há um fluxo e refluxo de energias cósmicas que, sem pressa, contam histórias 

imemoriais das divindades progenitoras do adepto. 
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1.2.3 Batuque, calundu e candomblé: o espaço afro-brasileiro 

 

José Ramos Tinhorão39 comenta o fato da absoluta falta de dados sobre a vida dos 

negros no século XVI. Os depoimentos encontrados sobre a música, a dança e as diversões 

dos brancos e dos índios “leva a concluir que algo semelhante terá acorrido também em 

relação aos escravos africanos.” (TINHORÃO, 2008, p. 31). Na ocasião, brancos e índios 

cantavam, dançavam e se divertiam fora do modelo das atividades lúdico-religiosas criadas 

pelos jesuítas para promover a catequese ou as festas da igreja importadas de Portugal.  

O registro mais antigo dos escravos dançado e batucando é a aquarela do soldado e 

escrivão Zacharias Wagener. Alemão de Dresden, viveu no Pernambuco holandês de 1634 a 

1641 documentando o nordeste brasileiro na administração do Conde Maurício de Nassau 

(1637-1644).   

 

 

              Figura 1: Aquarela Negertanz (Dança de Negros), de Zacharias Wagener. 

 

A cena representa uma festa de escravos no Nordeste do Brasil. No primeiro plano 

vemos dezesseis adultos e três crianças. Na cena os negros aparecem dançando em círculo 

ao ar livre, em um ambiente rural. O espaço é delimitado pelos músicos sentados; uma 

mulher sentada e encostada em um coqueiro; crianças brincando despreocupadamente; 

uma mulher com uma criança no colo que parece comandar o acontecimento ou mesmo, 

cantar ou falar algo; e a roda composta por dançarinos negros. Os percussionistas sentados 

num tronco de coqueiro, dois tocam atabaques de tamanhos diferentes e o terceiro um 

                                                                 
39

 José Ramos Tinhorão é jornalista, crítico musical e pesquisador de música popular brasileira e de história 
literária no Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtico_musical
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reco-reco. Um negro perto do tronco parece bebericando algo. Outro músico, com um 

pandeiro na mão, participa da roda.  Na roda, um negro dança com um cocar na cabeça em 

estilo ameríndio. Três mulheres se destacam com figurinos mais elaborados e coloridos. 

Uma delas parece ter a cor de pele mais clara que os demais. A gesticulação delas é mais 

elaborada e os membros superiores traduzem formas emblemáticas. Os demais dançarinos 

apresentam movimentos diversificados que destacam os membros superiores e inferiores, 

mostrando uma articulação de ambos. A posição inicial dos membros inferiores, posição em 

que o apoio do corpo se encontra somente em um dos pés, é bem evidente. Essa posição 

sugere uma mudança do eixo do corpo e um desequilíbrio. Certa vez perguntei a minha 

Ialorixá como ela definia a dança no candomblé, ela respondeu que: a dança do candomblé é 

um jogo de equilíbrio e desequilíbrio do corpo. E que esse jogo é que gera energia no corpo 

do iniciado para tornar potente a dança do orixá. Quando escutei isso fique impressionada 

porque sabia que ela nunca lera nada sobre o corpo extracotidiano discutido por Eugênio 

Barba. 

Tinhorão enfatiza que a aquarela de Zacharias, na verdade, relata que, “na terceira 

década dos anos seiscentos os escravos africanos, em certas ocasiões, tocavam e dançavam 

e de forma dissimulada praticavam também seus rituais. As danças eram acompanhadas de 

percussão que os portugueses chamavam de batuque.” (2008, p. 36). Assim, a manifestação 

sonora do batuque negro estava associada às horas de folga e de lazer, às práticas da 

religião e de música de guerra. 

Apesar da estratégia de segregação dos africanos escravizados, as autoridades 

coloniais não puderam evitar as manifestações negras. As reuniões dos negros, com 

batuques e danças delimitaram os primeiros espaços móveis de convivência comunitária, já 

que, nestes espaços, eles reviviam clandestinamente os ritos e cultuavam seus deuses. Com 

o tempo, este fato dará origem à reestruturação territorial do negro em terras brasileiras. 

Zeny Rosendahl (1999) ao pensar no espaço-tempo sagrado considera que, para a 

maioria das religiões, o espaço sagrado se expressa em áreas, mas nem sempre a natureza 

da experiência religiosa ocorre desta forma. Diferentes religiões escolhem seus locais 

sagrados e os rituais usados na seleção deles. Ela sugere uma tipologia do espaço sagrado 

segundo dois níveis: o fixo e o não fixo. Assim: “O fixo possui reconhecidamente um lugar 

real de localização. O espaço sagrado não-fixo, o móvel, não se associa necessariamente a 
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uma territorialidade. Povos no exílio de alguma forma mantém o espaço sagrado móvel, até 

poder substituí-lo por um território real.” (ROSENDAHL, 1999, p. 234).  

As práticas rituais dos negros aconteciam primeiramente em locais não fixos na zona 

rural. As danças eram executadas em frente às senzalas, nos terreiros das casas-grandes e 

nas plantações. O terreiro era o espaço de terra largo e plano. Antes mesmo de a palavra 

terreiro designar a casa de candomblé, ele já se configurava como espaço ritual, tomado por 

práticas performáticas ordenadas e memorizadas no corpo do africano.  

Jocélio Teles dos Santos (2009, p. 2) observa que a palavra terreiro era usada para 

designar o local onde ocorriam os batuques. O terreiro é também conhecido como “roça”, 

certamente uma terminologia que faz remissão às condições dos sítios onde os terreiros 

eram implantados no início da sua estruturação, em ambientes caracterizados por suas 

grandes dimensões, composto de árvores frutíferas e afastados do grande centro urbano. 

Inicialmente os senhores, feitores, autoridades e os brancos não permitiam encontros de 

lazer entre os escravos. A manutenção da ordem escravista e colonial dependia da 

obediência cega dos escravos. As autoridades temiam que danças e batuques pudessem 

evoluir para subversão da sociedade comandada pelos europeus e seus descendentes (REIS, 

2002). Zeca Ligiéro em seu livro Iniciação ao candomblé informa que neste contexto: 

 

A igreja, [...] mostrou-se aos poucos mais clemente para com os negros, passando a 

acobertar suas manifestações religiosas desde que eles fossem batizados e 

adorassem as imagens dos santos. A permissão ao batuque, seguida da 

benevolência da igreja em relação ao sincretismo, normalizou, em certo sentido, 

uma prática clandestina realizada nas matas ou perto dos rios. (2006, p. 25-26) 

 

 A igreja exerceu uma forte influência na sociedade colonial. Neste jogo de 

esfacelamento sócio-cultural, os senhores de escravos permitiam e até incentivavam a 

realização de brincadeiras, danças e batuques, porque acreditavam que as brincadeiras, 

funcionavam como uma válvula de escape para os negros e um momento propício para 

procriação. 

No movimento de disseminação dos batuques Tinhorão relata que: 

 

Quando, afinal, pelo correr do século XVIII, as autoridades começaram a distinguir 
nessas reuniões à base de danças, cantos e ritmos de percussão o que era culto 
religioso daquilo que constituía apenas ritos da vida social ou mera diversão para 
os escravos, os campos começaram a ser delimitados. E, assim, ao mesmo tempo 
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em que as cerimônias religiosas passaram a ser realizadas em locais abertos às 
escondidas na mata [...], os batuques da área urbana ou da periferia dos núcleos 
povoado da zona rural puderam ganhar, afinal, o caráter oficialmente reconhecido 
de local de diversão. (2008, p. 55, grifo nosso) 

 

Em torno da final dos anos 70 do século 1679, na Bahia, o poeta Gregório de Matos 

Guerra40 menciona a realização de cerimônias religiosas que, por incluírem a invocação de 

entidades chamadas de calundus, acabariam passando esse nome aos sons de seus 

batuques. O poeta informava que as cerimônias aconteciam em terreiros próximos da 

cidade, em locais chamados de quilombos, confirmando a presença de homens e mulheres, 

tambores e danças, além de mestres com seus cachimbos. O poeta utiliza como sinônimo de 

calundus a palavra lundus. A partir dos Setecentos surge uma dança de roda a base de 

umbigadas e castanholar de dedos com o nome de lundu (TINHORÃO, 2008). Tinhorão 

esclarece que “os calundus-lundus – com a idéia de sons de batuques e de dança que a eles 

se tenha agregado – têm sempre em comum a origem religiosa, enquanto o futuro lundu [...] 

refere-se invariavelmente a uma dança profana, mais cultivada por brancos e mestiços do 

que negros.” (2008, p. 43). No século XVIII o lundu41 se transforma em número de teatro e 

canção. 

O nome mais frequente para as religiões de origem africana, no Brasil, no final do 

século XVII e no século XVIII parece ter sido calundu. Renato Silveira esclarece que, segundo 

o pesquisador angolano Óscar Ribas: 

 

Calundu é o espírito de elevada hierarquia e evolução, vem do quimbundo kilundu, 
derivado de kulundûla (herdar), alusão ao modo de transmissão; com um 
complemento: ‘Representam almas de pessoas que viveram em época remota, 
numa distância de séculos’. Em Angola, nas expressões populares, calundu também 
adquiriu o significado que tem atualmente no Brasil, de irritação, mau humor. 
(2006, p. 177) 

 

A professora Yeda Pessoa de Castro (2001) cita que, sobre a origem e significado da 

palavra calundu verificou, numa descrição de Nuno Marques Pereira em Peregrino da 

                                                                 
40

 Gregório de Matos Guerra (1636-1695).  
41

 Muniz Sodré (1998, p. 30-31) observa que “o lundu, como o batuque e o samba incluía em sua coreografia 
uma roda de espectadores, par solista, balanço violento dos quadris e umbigada, com acompanhamento de 
violas. O lundu é plenamente urbano. É a primeira música negra aceita pelos brancos. O lundu demonstra 
claramente como, através da crioulização, a cultura negra entrava em contato com a cultura da sociedade 
global (branca, européia), sem abrir mão das suas características estruturais.”. A aceitação pela sociedade de 
um ritmo originário das camadas socialmente excluídas implica também na criação de formas diferentes de 
apropriação e uso do ritmo. 
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América, de 1710, que a expressão teria vindo de kalundu, termo tanto quicongo quanto 

quimbundo que significa “obedecer a um mandamento, realizar um culto, invocando os 

espíritos, com música e dança”. A autora também reconhece o sentido de mau humor, 

relativo “ao aspecto carrancudo do rosto e comportamento dos possuídos em transe pela 

divindade.”. O calundu adquiriu um sentido geral de possessão por espíritos entre as 

comunidades negras, além de designar um estado de espírito sombrio como informa 

Mariana de Mello Souza (2007).  

A análise de Parés (2006) ressalta que, no século XVIII calundu foi um termo genérico 

utilizado para designar atividades religiosas de várias naturezas de origem africana. Os 

rituais, acompanhados de danças e tambores, objetivavam principalmente a prática 

terapêutica e oracular; a cura e adivinhação. O calunduzeiro, geralmente o único a 

incorporar uma entidade, interagia com os clientes, prescrevendo remédios, curas, assim 

como malefícios. Quando necessário e requerido, ele se desloca para realizar seus serviços, 

sem ter normalmente um lugar fixo para realização de suas práticas rituais.   

É a partir desses calundus que começam a se estruturar as comunidades religiosas.  É 

ainda Parés quem diz que: 

 

Foi a partir das tradições da Costa da Mina que, no século XVIII, começaram a ser 
organizar alguns calundus que iam além da mera funcionalidade de cura e 
adivinhação, sem, no entanto, prescindir delas. Cabe lembrar que nesse século os 
jejes compunham o grupo demograficamente mais importante daquela parte da 
Costa africana na Bahia. O culto ou adoração de ídolos ou figuras com a presença 
de altares implica a necessidade de espaços relativamente estáveis para prática 
religiosa. Foi a partir dessa tradição da África ocidental, em oposição às tradições 
congo-angola, mais baseadas nas atividades individuais dos curadores-adivinhos, 
que se organizaram os primeiros cultos domésticos, em casas e roças, com 
estrutura social e ritual mais complexo [...]. (2006, p. 116) 

 

Nesse ritual estruturado as danças e a experiência do transe eram coletivas e os 

indivíduos passavam pelo ritual de iniciação para esse fim. As divindades eram adoradas sem 

a evidente finalidade de cura e adivinhação.  

Somente a partir do início do século XIX é que se ouve falar da prática religiosa 

denominada de candomblé que progressivamente abandona a clandestinidade e se desloca 

para as cidades. A necessidade de um local privado para realização dos rituais do candomblé 

cria o espaço delimitado do terreiro, de forma habitada e ordenada. Parés (2006) conclui, 

ressaltando que o candomblé se consolidou a partir da formação de uma rede social de 
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congregações extradomésticas que começaram estabelecer entre si interações de 

cooperação, complementaridade e conflito, tendo os jejes um papel fundamental. 

Segundo Cossard (2008) Essas primeiras comunidades eram esporádicas, mas, aos 

poucos, foram se desenvolvendo e criou-se uma rede sob o nome de candomblé. Os 

calundus e, mais tarde, os candomblés, eram formados por diferentes grupos étnicos que 

expressavam seus rituais de forma diferenciada. Parés (2006) confirma que essas expressões 

foram um dos espaços de contraste e diferenciação mais importantes para a demarcação 

dos limites das diversas nações africanas. 

Assim, os candomblés se alojaram primeiro na zona rural, depois nos subúrbios das 

cidades; mais tarde apareceriam os candomblés que funcionavam tanto na cidade, 

atendendo clientes e servindo de moradia para os sacerdotes, como na roça, para a prática 

de festas e grandes obrigações. Com o crescimento da cidade, e o aumento de candomblés, 

terreiros identificados como roças passaram a se situar nos arredores da cidade, ou mesmo, 

dentro dela. 

O deslocamento dos rituais da zona rural para os subúrbios e para a cidade coloca em 

pauta a discussão das noções de centro e periferia. Conforme Armando Silva (2001, p. 25) 

“centro e periferia estão em constante deslocamento. Não só o centro em seu sentido físico, 

como o centro da cidade se desloca permanentemente, mas o centro de poder ideológico.”. 

O centro de poder requer um permanente exercício de reelaboração, submetido ao uso das 

leis, dos meios de comunicação, do ensino ou de outros procedimentos pertinentes. Assim a 

periferia também se desloca. Porque, de acordo com Armando Silva, “a cidade não é só o 

lugar do parecer, mas do aparecer. O aparecer na cidade é uma condição explícita de 

teatralidade e da construção cotidiana de cenários urbanos.” (2001, p. 26).  

A cidade não pode ser pensada só como local de exercício das classes dominantes 

com as classes dominadas porque ela é também o lugar da mestiçagem e do encontro 

cultural. Como bem salienta Armando Silva, “A cidade mescla hábitos, percepções, histórias, 

enfim é cultura se fazendo com costura.” (2001, p. 26). A cidade era um local que agrupava 

várias atividades importantes para sobrevivência dos negros escravizados e livres. Consistia 

no local de trabalho e de apresentação dos batuques, cantos e danças. Nela a cultura negra 

entrava em contato com a sociedade global. Na cidade do século XVIII, os batuques 

abrigavam negros, brancos, crioulos e mestiços, agora as danças não eram danças exclusivas 
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de africanos, pois incluía também as formas derivadas delas como o lundu (TINHORÃO, 

2008).  

No período colonial existiam escravos que trabalhavam na lavoura e tinham pouco 

contato com os seus senhores que eram representados pelos feitores que lhes transmitiam 

as ordens diretamente. Estes, por sua vez, geralmente moravam junto às senzalas onde 

conviviam próximos dos escravos que trabalhavam nas atividades ligadas à casa-grande. Mas 

era nas cidades que os escravos domésticos, chamados de “negros de ganho”, estavam 

presentes em maior número, eram e podiam desenvolver seus cultos de origem africana. 

Pelas ruas das cidades ganhavam dinheiro com a venda de sua força de trabalho, como 

carregadores, vendedores de legumes, bichos e comidas. No final de cada dia os escravos 

repassavam uma quantia em dinheiro para seus senhores. Marina de Mello e Souza destaca 

que essa “era uma forma tipicamente urbana de exploração do escravo (denominado 

“escravo de ganho” ou “negros de ganho”) que só se tornou comum nas cidades mais 

movimentadas, como Salvador e Rio de Janeiro.” (2007, p. 93). 

Apesar dos escravos terem de entregar o resultado do seu trabalho para o senhor, de 

estarem sujeitos a castigos físicos e humilhações, eles tinham certo controle sobre o seu 

trabalho, escolhiam seus parceiros e estabeleciam as regras de convivência entre eles.  Estar 

na cidade, significava boas oportunidades, já que, no meio urbano ocorria o comércio, as 

trocas e os ganhos. Era o primeiro local onde as novidades apareciam e onde os negros 

podiam desenvolver certos ofícios trazidos da África ou aprendidos com seus novos mestres. 

  Na cidade os negros trocavam informações se agrupando em confrarias profissionais 

como as das irmandades católicas dos homens de cor, que agregavam os escravos de uma 

mesma etnia africana (SILVEIRA, 2006; LUZ, 2000). Através das irmandades religiosas, no 

meio urbano, o negro ampliava os espaços sociais necessários à coesão grupal, à sua 

afirmação existencial e à constituição de uma identidade assentada em valores africanos. 

Léa Freitas Perez (2011) informa que, em relação ao crescimento econômico 

propriamente urbano, ele se inicia com a descoberta do ouro. Na segunda metade do século 

XVII em diante, com o início da exploração mineral, ocorreram mudanças econômicas e 

sociais na colônia, que se caracterizava até então pelo vínculo com as atividades rurais. O 

mercado urbano interno era, antes de tudo, um mercado de alimentos. A mais significativa 

mudança econômica foi a transferência do eixo por onde circulavam as riquezas: do 

nordeste para o centro-sul e sudeste da colônia. Além da própria região das minas, atual 
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estado de Minas Gerais, o Rio de Janeiro foi o local que mais se desenvolveu em função da 

atividade extrativista, adquirindo grande importância econômica. Em 1763, tornou-se a 

capital da colônia e centro político do Brasil. 

A exploração das minas levou ao aparecimento de muitas vilas e arraiais, onde se 

formou significativo mercado interno consumidor. Das mudanças sociais, a mais notável foi 

o crescimento da vida urbana que engendra um sistema de produção e de circulação 

centrado no mercado local e a partir de um estímulo e demanda interna. O desenvolvimento 

urbano no período colonial foi importante para caracterização da cidade. No século XIX a 

sociedade brasileira já estava bastante diversificada, com grandes e pequenas cidades, 

litorâneas e interioranas, estas últimas voltadas para o mercado exterior, das cidades e 

estados vizinhos, mas também para o mercado interno (SOUZA MELLO, 2007).  Léa Perez 

(2011) ao estudar a festa e a religião no contexto da cidade compartilha com a ideia de 

cidade apresentada por Max Weber:  

 

Não falaremos de ‘cidade’, na acepção econômica, senão nas localidades onde a 
população residente satisfaça uma parte economicamente substancial de suas 
necessidades quotidianas no mercado local, sobretudo graças aos produtos que a 
população local e aquela das intermediações fabricam ou vendem no mercado. 
(apud PEREZ, 2011, p. 72) 
 

Assim, Weber afirma que a cidade é, essencialmente, um lugar de mercado. O centro 

econômico da aglomeração. Diríamos que é o local do comércio. O comércio tem efeitos 

fascinantes, ele envolve trocas de mercadorias, além de promover o contato de pessoas de 

diferentes lugares. As pessoas estão se conhecendo, falando as línguas umas das outras, 

adaptando-se às práticas culturais, e aprendendo e repassando tradições. O comércio 

promove a interconexão de lugares, pessoas, culturas, religiões e ideias.  

Esta constatação, a partir do pensamento de Max Weber, leva-nos a refletir sobre a 

representação e a função do Orixá Exu Elegbara dos iorubás ou Legba dos fons. Exu é o 

guardião dos templos, das casas, das porteiras e das cidades. Ele é o deus da comunicação, 

do movimento e do mercado. Segundo Pierre Verger: “É Exu que supervisiona as atividades 

do mercado do rei em cada cidade: o de Oió é chamado Exu Akessan.” (1981, p. 76).  

Arno Vogel e outros no texto O mercado: a dimensão sociológica e cosmológica de 

uma lição-de-coisas percebe o mercado como um lugar de encontros, transações, novidades 

e escândalos: 
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Dinheiro e mercadoria; 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 a troca é movimento e o movimento implica 
transitividade, todas elas estão subordinadas a Exú, o grande princípio dinâmico na 
cosmovisão do candomblé. Não é, pois, de se estranhar que, dentre os títulos de 
Exú, que são muitos, se encontre também o de Olóojà, isto é, “dono-do-mercado”. 
(2001, p. 7) 

 

O mercado é, juntamente com os caminhos e suas encruzilhadas, o domínio por 

excelência de Exú. Por ser o dono do mercado, recebe obrigatoriamente sobre seu altar, 

oferendas, antes mesmo de começarem as vendas. Mas também, se a esquecerem, se não 

lhe renderem as homenagens necessárias, sabendo-se que é particularmente vingativo, ele 

se vingará, seja introduzindo brigas e discussões:  

“Ele torna-se rapidamente o senhor daqueles que passam pelo mercado.” (VERGER, 

2000, p. 131). 

Seja suspendendo as intercomunicações:  

“No mercado, ele faz com que não se compre e nem se venda até o cair da noite.” 

(VERGER, 2000, p. 131). 

Bastide e Verger (2002) em seu estudo sobre os mercados nagôs do Baixo Daomé 

observam que, o mercado é uma instituição que, mesmo instigando um comportamento do 

tipo capitalista ou que busca o lucro, ele é profundamente enraizado no comportamento 

tradicional, comunitário: 

 

De início porque o mercado é o instrumento da “publicação” de todos os 
acontecimentos que interessam às células familiares, ou seja, da passagem do 
“privado” ao “público”, permitindo assim à comunidade mais vasta exercer o 
controle sobre as atividades dos indivíduos, a fim de forçá-los a se integrar na 
tradição e respeitar as representações coletivas ancestrais. (2002, p. 183) 

 

O mercado africano é o lugar ideal de reunião e de ação do controle social. No 

mercado o rei expõe as suas decisões e as novidades do país. A mãe apresenta seu recém-

nascido e a mulher se faz admirar por seus trajes cujas cores e corte vão determinar as novas 

modas. O mercado surge como o único meio de contato entre agrupamentos sociais. Ele 

também é o local que multiplica os contatos, serve de centro de informação e difusão de 

novidades. Observa-se uma dupla função do mercado: de controle social e, como 
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consequência, de manutenção da tradição; também de mudança ou difusão de novas modas 

(VERGER, 2002).  

Na África, o pequeno mercado é frequentado principalmente por mulheres, crianças 

e idosos. Esse mercado atende às necessidades locais ocorrendo todos os dias na mesma 

cidade. O senso de comércio é bastante desenvolvido entre as mulheres – hábito herdado 

dos pais, de vender para comprar e de comprar para vender – que se viam obrigadas, muitas 

vezes, a sustentar os seus a despeito da deserção marital. As mulheres vendiam alimentos, 

tecidos, pequenos objetos e comidas saborosas. 

No contexto de trocas e oportunidades do comércio em pequenos mercados e 

pontos de vendas isolados, em ruas ou áreas rurais, é que as mulheres africanas, 

transplantadas para o Brasil, ofereciam frutas e comidas preparadas e dispostas em cima de 

tabuleiros: acaçá, acarajé, cuscuz, vatapá e bolinhos variados.  

Até o estabelecimento da instituição, que hoje conhecemos pela denominação de 

candomblé, os grupos negros passaram por uma série de repressões, sendo marginalizados 

desde suas primeiras manifestações. Gradativamente, as negras e negros africana(o)s e 

afrodescendentes, mesmo sendo constantemente reprimidos, vão se estabelecendo 

enquanto instituição religiosa e criando espaços reservados para realização dos cultos, 

ficando cada vez mais fácil criar redes de solidariedade e de ajuda mútua entre negros 

escravizados e libertos. As sacerdotisas, rumo ao caminho de sua identidade cultural e de 

sua afirmação social e política, iniciam o processo de reconstituição de um espaço perdido e 

de uma ideologia que sobrevivia a duras penas. Na Bahia, no início do século XIX, Essas 

personalidades puderam adquirir roças nos arredores da cidade para a implantação de suas 

casas de santo, de seus terreiros de candomblé. 

Na segunda metade do século XIX, os terreiros são formados no próprio centro 

urbano, o centro do poder administrativo e político da cidade e passam a constituir um dos 

meios mais importantes de agregação social, identidade e resistência cultural da população 

negra e mestiça (LIMA, 2010). Para Jocélio Teles dos Santos (2009), muitos terreiros 

localizados em áreas residenciais ou comerciais não podem ser considerados, no stricto 

sensu, terreiros de candomblé devido à falta de espaço e de área verde. Assim sendo, são 

classificados de “proto-terreiros”. Eles serviam de referência inicial para fundação de 

terreiros distantes do centro.  
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Esse deslocamento implica num reordenamento de um estoque simbólico: “Urge, na 

grande cidade, reconstruir uma nova identidade, reconstituir laços de parentesco e 

vizinhança, acostumar-se aos equipamentos urbanos. Nesse processo junta-se o velho ao 

novo, [...] algumas coisas permanecem, muitas se transformam, outras desaparecem.” 

(MAGNANI, 2003, p. 26): 

 

O terreiro (de candomblé) afigura-se como a forma social negro-brasileira por 
excelência, porque além da diversidade existencial e cultural que engendra, é um 
lugar originário de força ou potência social para uma etnia que experimenta a 
cidadania em condições desiguais. Através do terreiro e de sua originalidade diante 
do espaço europeu, obtêm-se traços fortes de subjetividade histórica das classes 
subalternas no Brasil. (SODRÉ, 2002, p. 20) 

 

Os terreiros são assim, exemplos de suporte territorial para continuidade da cultura 

dos negros escravizados e libertos, em face das pretensões do senhor, os donos da terra e 

do poder, de controlar os espaços da cidade. 

O candomblé surge como uma resposta à escravidão e à necessidade de 

reatualização de práticas religiosas africanas contra os infortúnios, que iam além da 

escravidão. Emerge como uma instituição marginalizada e periférica, com ressignificação de 

velhas práticas e assimilação de outras, conferindo-lhe velhos sentidos como, por exemplo, o 

sincretismo dos santos católicos com as divindades africanas. 

Os terreiros de origem nagô, especialmente os da tradição nagô-ketu, são tidos, 

segundo a tradição oral, como os mais antigos e, por isso, considerados pelos próprios 

adeptos como “os mais tradicionais”.  No entanto, Parés apresenta uma visão oposta ao 

confirmar que “a matriz jeje foi uma das mais importantes na gênese do candomblé, sugere 

que as tradições dos cultos de voduns permaneceram dominantes até pelo menos o início da 

década de 1870.” (2006, p. 157). A literatura ressalta o candomblé Ilê Iyá Nassô42, o terreiro 

da Casa Branca do Engenho Velho – o candomblé da Barroquinha – como o mais antigo da 

Bahia, seguido de outras comunidades nagôs: o Gantois e o Axé Opô Afonjá. Alguns autores 

preferem designar as casas nagôs como jeje-nagôs, pela dupla influência étnica sofrida na 

formação desse complexo cultural religioso. Segundo Verger (1981), a criação deste primeiro 
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 Renato da Silveira (2006, p. 373) adverte: “Não há como saber exatamente quando foi fundado o candomblé 
da Barroquinha, as tradições orais mais seguras não indicam nada de preciso, nem sequer arriscam uma data 
qualquer. Além do mais, as datas disponíveis na literatura antropológica são resultados de cálculos nem 
sempre concordantes, embora haja certa convergência para as últimas décadas do século XVIII e as primeiras 
do século XIX.”. 
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terreiro se deve às antigas escravas libertas (Iyá Dêtá, Iyá Kalá e Iyá Nassô), originárias de 

Ketu, pertencentes à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte da Igreja da Barroquinha. 

No entanto, as pesquisas de Costa Lima (2003) apontam que Iyá Nassô não é originária de 

Ketu, cidade localizada em Benim, África, como sugere Verger, mas sim de Oyó. O nome de 

Iyá Nassô correspondia a um título altamente honorífico na corte do Alafim (rei) de Oyó, do 

reino de mesmo nome, situado na atual Nigéria. Este título lhe conferia a prerrogativa de ser 

a principal sacerdotisa de Xangô em terras africanas, fato que se estendeu até o Brasil com a 

diáspora. A tradição oral delega ao candomblé da Barroquinha o episódio de ser o pioneiro 

em reunir simultaneamente o culto de várias divindades no mesmo terreiro. 

Para Costa Lima “a importância dos nagôs de Ketu43 na Bahia é a existência do 

candomblé do Alaketo44, nome que é conhecido o terreiro Ilê Maroilaje. A tradição oral da 

casa sugere sua fundação no fim do século XVIII. (1974, p. 82)”. Segundo a tradição o terreiro 

foi fundado por uma africana originária de Ketu, Otampê Ojarô. 

Pierre Verger (1981) sugere que, os nagôs de Ketu, predominavam nos candomblés 

antigos, porque tinham um conhecimento mais profundo do ritual de sua religião. No 

entanto, Costa Lima (2003) lembra que os nagôs que chegaram à Bahia não vieram somente 

de Ketu, mas também de Abeokutá, Oyó, Ijexá, Ijebu Odé, etc.. Não se tem conhecimento, 

até então, de documentos contundentes que afirmem que os ketus eram mais estruturados 

do ponto de vista religioso ou que tivessem um conhecimento mais profundo da religião. 

Todavia, Renato da Silveira, em torno dessa discussão, acrescenta outros dados 

significativos. Ketu era o mais antigo reino fundado por caçadores da floresta iorubana.  É 

provável que os caçadores tenham participado da fundação de Ibadan, Abeokutá e de Nova 

Oyó: 

 

Os rituais de implantação de fundamentos são longos e complexos, cheios de 
detalhes realizados por verdadeiros especialistas. [...] Segundo a tradição iorubá 
era indispensável a presença de um sacerdote de ifá e um sacerdote do culto dos 
caçadores na fundação de cidades e estabelecimentos. Plantar certas árvores, e 
com certos cuidados rituais, era uma tarefa dos caçadores quando necessário o 
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 Sobre a fundação do reino de Ketu cf. DUNGLAS, É. Contribuição à história do médio Daomé: o reino iorubá 
Ketu.  Afro-Ásia, n. 37. Salvador, 2008, pp 203-238.  
DUNGLAS, É. Contribuição à história do médio Daomé: o reino iorubá Ketu (2ª. parte).  Afro-Ásia, n. 38. 
Salvador, 2008, pp 323-352.  
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 Sobre o Alaketo Cf. Silveira, R. Sobre a fundação do terreiro do Alaketo. Afro-Ásia, n. 29 e 30. Salvador, 
2003, pp 345-379. 
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desbravamento de matas, isso era uma parte imprescindível do pacto do povo 
iorubá com os poderosos espíritos da floresta. (2006, p. 519-522) 

 

O território de Ketu, distante das rotas internacionais, foi poupado dos ataques 

devastadores do daomeanos. Por isso, certos conhecimentos rituais podem ter sido 

preservados. O reino de Ketu mantinha o prestígio de conservador de grandes tradições. 

Com a destruição do império de Oyó, Ketu torna-se um poderoso aliado político pela sua 

importância ritual decisiva na fundação de novos Estados. O que Renato da Silveira deduz é 

que a presença de altas autoridades vindas de Ketu, Ibadan e Nova Oyó foi importante para 

o reordenamento do candomblé da Barroquinha e para a continuação da sociedade 

tradicional iorubá. 

Luis Nicolau Parés (2006) sugere outra versão para a supremacia nagô nos 

candomblés baianos. Para o autor não existe só uma causa. Em primeiro lugar chama a 

atenção para os acontecimentos no período pós-abolição: desaparição progressiva dos 

velhos africanos e idealização da África, com a instauração do movimento etnocêntrico de 

purificação nagô em oposição à corrupção crioula. Os crioulos não só frequentavam os 

candomblés de africanos, como eles mesmos fundavam seus candomblés. Isso acaba por 

gerar uma competição entre os candomblés. Então, os candomblés antigos iniciam uma 

campanha reclamando sua origem histórica africana:  

 

A africanidade constituía um fator diferencial, um capital simbólico para enfrentar 
a concorrência das casas de fundação recente. Essa reafirmação identitária estaria 
reforçada também pela crença de que as práticas religiosas “africanas” eram mais 
eficazes e “fortes” do que as discriminadas práticas “crioulas” dos especialistas 
religiosos recém-chegados. (PARÉS, 2006, p. 159) 

 

Parés aponta também que no final do século XIX os iorubás ganharam uma notória 

reputação de superioridade em relação às outras etnias.  Diante do colonialismo a burguesia 

negra de Lagos na Nigéria, nas décadas de 1880 e 1890, inicia um movimento nacionalista 

cultural em prol das tradições iorubás. Este movimento pode ter refletido indiretamente na 

Bahia, gerando um clima de revalorização da identidade nagô. 

 Nesse período, africanos libertos e seus filhos estabelecem uma intensa 

comunicação entre a Bahia e a área iorubá. Buscava-se recuperar tradições ritualísticas e 

reinventar continuidades. Na verdade, esse fluxo perdurou durante toda a segunda metade 
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do século XIX, incluindo também o movimento inverso da África para o Brasil. O intercâmbio 

proporcionou continuada troca de notícias, produtos, ideias e pessoas. 

Luis Nicolau Parés e Lisa Earl Castilho (2007) no trabalho intitulado Marcelina da Silva 

e seu mundo: novos dados para uma historiografia do candomblé de Ketu mencionam que as 

viagens de especialistas religiosos à África, envolvendo a aquisição de conhecimentos e 

tradições perdidas aumentavam o prestígio social do viajante e legitimava sua autoridade 

religiosa. Parés e Castilho afirmam: “A romaria de volta às origens virou um elemento central 

no mito de fundação de vários outros terreiros, além da ideia de um contato direto com a 

“pureza” das fontes africanas.” (2007, p. 113). 

Assim, os candomblés nagô-ketus, assentados em documentos orais da tradição, 

ganharam cada vez mais prestígio, reconhecimento e determinação de “pureza ritual”, 

estabelecendo assim um padrão ideal de candomblé na Bahia, onde os orixás são cultuados. 

 

1.2.4 Tradição e transformação 

 

O estudo sobre a relação do terreiro e a cidade, ou melhor, dos rituais dos negros e a 

cidade, é bem antigo. A influência de um sobre o outro foi sinalizada no trabalho de diversos 

pesquisadores. Talvez o leitor se surpreenda com o fato de nosso estudo buscar algumas 

referências fundacionais. No entanto, qual não foi nossa surpresa ao encontrar, 

principalmente, no trabalho de Nina Rodrigues conceitos que até hoje promovem acirrados 

debates, tanto no meio acadêmico como na esfera do candomblé.  

Nina Rodrigues, médico legista, escreveu no final do século XIX textos etnográficos 

sobre os estudos das religiões afro-brasileiras que foram publicados em francês em 1900 

com o nome O animismo fetichista dos negros baianos45. O autor mostra as influências 

sociais exercidas pela raça negra no Brasil, através do estudo de sua mentalidade religiosa. 

Com a ideia de “pureza e degeneração”, Rodrigues (2006) sentencia a segundo plano 

os diversos rituais praticados pelos afrodescendentes que não tinham mais contato com a 

África. Ele legitimou no seu texto o que viu e o que escutou dos mais antigos africanos que 

conheceu, e, desta forma, acabou promovendo uma hierarquização entre os cultos afro-

brasileiros que repercute até hoje. 
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 Rodrigues, R. N. L’animisme fétichiste des negrés de Bahia. Salvador: Reis & Comp. Éditeurs, 1900. O livro foi 
publicado no Brasil em 1935. 
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Sua principal ideia era estudar os “candomblés fetichistas” com intuito de validar a 

tese sobre o atraso do estado mental dos negros no Brasil. No século XIX, inaugura a 

discussão sobre pureza e degeneração, ou seja, de certa forma, sobre tradição e recriação 

nas tradições religiosas do candomblé. Rodrigues atrela pureza com tradição, ao entender a 

tradição como a manutenção dos elementos africanos, associando, assim à uma pureza. E 

degeneração associada à recriação ao entender a degeneração como a mistura de crenças, 

que hoje chamamos de recriação, sem a carga pejorativa atribuída à essa mistura de crenças 

e práticas, que deu Nina Rodrigues. Nem pureza é sinônimo de tradição, nem degeneração é 

sinônimo de recriação, pelo contrário, degeneração significa algo que cai abaixo de uma 

condição ou qualidade normal, uma alteração pautada na perda, tem um sentido negativo, 

pejorativo. Já recriação implica em algo novo, tem como significado o ato de criar algo novo 

ou recriar, tem um sentido positivo.  Para o autor, os candomblés fundados por negros 

africanos eram tidos como tradicionais, os que mantinham a pureza primitiva das mitologias 

porque faziam uma justaposição das ideias católicas e fetichistas. Enquanto os fundados por 

crioulos e mulatos (gente da terra) “degeneravam as práticas pela fusão de crenças.” (2006, 

p. 108-109)46.  

Rodrigues reconhece a superioridade da religião dos nagôs (iorubás) que se justifica 

por percebê-los como os africanos mais influentes (erroneamente) e os mais numerosos no 

Brasil. Ressalta a superioridade de sua mitologia e rituais, assim como a capacidade de 

manter relações comerciais entre a Bahia e a África.  Divide os africanos em duas categorias: 

os sudaneses da África ocidental (Nigéria e Benim47) e os bantos do centro e do sul da África. 

Nesta distinção reconhece a superioridade física e cultural dos sudaneses em relação aos 

bantos, afirmando que suas tradições eram “simples e rudimentares” não merecendo 

maiores estudos (RODRIGUES, 2006, p. 104). 

O autor descreve os candomblés provando que o que estava escrito foi visto por ele 

mesmo ou relatado por uma testemunha ocular: um ancião africano ou uma anciã africana, 

uma iniciada ou um feiticeiro. As testemunhas atestam a veracidade e autoridade do texto.  

Rodrigues contemplou a correspondência entre os orixás e santos católicos, declarando que 
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 Edição que marca o centenário da morte do autor. Versão original dos artigos da Revista Brazileira em fac-
símile. Apresentação e notas Yvonne Maggie, Peter Fly. Rio de Janeiro: Fundação da Biblioteca Nacional / 
Editora da UFRJ, 2006. 
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 “Atual República de Benim, antigo Daomé (reino de Abomé). Não confundir com a antiga Cidade de Benim  
no país da Nigéria. O reino de Benim foi ligado à cidade sagrada de Ifé como descendente de Oduduwa.” 
(MUNANGA, 2009, p. 65). 
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isso deve ter ajudado a fusão de crenças do negro com elementos da religião católica. O 

mito existente em relação a essa afirmativa é que os escravos resistiram à perseguição de 

sua religião, escondendo e camuflando o culto aos orixás sob a imagem e adoração aos 

santos católicos, associando-os, de forma a enganar os senhores, constituindo aquilo que 

hoje chamamos de sincretismo religioso. 

Nina Rodrigues atesta o desenvolvimento dos terreiros de candomblé na cidade.  

Segundo o autor, eles proliferaram por não sofrerem a ação repressora direta dos senhores 

de escravos. A presença dos cultos no meio urbano é constatada pelos numerosos terreiros 

e oratórios particulares no interior das casas, como também pelos despachos e sacrifícios 

que se multiplicaram pelas ruas, praças e encruzilhadas de Salvador. Rodrigues conclui que 

“as práticas fetichistas são gradualmente modificadas pelo meio devido a vários fatores, e 

que a pureza das práticas e rituais africanos desaparecerá dando lugar às práticas e crenças 

mestiçadas.” (2006, p. 30). 

No final do século XIX, em Salvador, existiam velhos feiticeiros africanos 

conhecedores dos segredos e dos mistérios da religião. O conhecimento dos segredos 

conferia-lhes prestigio e uma vasta clientela. Ter o segredo significava ter o poder.  

 Apesar do conteúdo racista do seu texto, Nina Rodrigues estabeleceu os temas, os 

conceitos e as questões que até hoje inquietam os estudiosos: pureza e degeneração – 

conceitos estes desenvolvidos de forma complementar por seus seguidores como Arthur 

Ramos e Edison Carneiro. 

O médico e professor Arthur Ramos48 (1979, 2007) amplia a área dos estudos dos 

cultos afros em relação a Nina Rodrigues. Além dos candomblés baianos ele aborda o 

catimbó49 do nordeste e a macumba50 do Rio de Janeiro e de São Paulo. Como Nina 

Rodrigues compartilha a superioridade do sistema mítico Jeje-nagô, mas elabora etnografias 

sobre as práticas dos malês e principalmente dos bantos refletindo sobre o sincretismo 

religioso e as práticas mágicas de feitiçaria e curandeirismo, situando a preponderância dos 

candomblés nagôs na área da capital baiana e na periferia. Concentrou suas pesquisas no 

candomblé do Gantois, por tê-lo como um dos mais antigos e modelo para os demais, na 
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 Arthur Ramos (1903-1949). 
49

 “Culto originado na pajelança e rituais angola-conguenses, aliados à prática de feitiçaria, de procedências 
variadas. Posteriormente sofreu influências do catolicismo e do espiritismo. Suas finalidades são a cura, os 
conselhos e os trabalhos de feitiçaria, para o bem e para o mal.” (CACCIATORE, 1988, p. 86). 
50

 Termo genérico para os cultos afros derivados do nagô com influências angola-congo, ameríndias, católicas e 
espíritas. 
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medida em que julgava-o puro, sem elementos sincréticos. Localiza o predomínio dos cultos 

bantos na região sudeste do país e defende a tese da pobreza mítica dos bantos em relação 

ao modelo ritual jeje-nagô sendo, por isso, influenciados pela mitologia jeje-nagô, pelo 

catolicismo, o espiritismo e pelos cultos ameríndios.   

Nesta linha, a macumba do sudeste é identificada como simples e tosca, com cultos 

degradados em função da mistura das práticas religiosas. Arthur Ramos define a macumba 

pelo sincretismo entre os cultos africanos, ameríndios, católicos e espíritas. Muito 

influenciado por Nina Rodrigues, evidencia em seu texto os aspectos da pureza e da 

degeneração nos candomblés na primeira metade do século XX – contrapondo os 

candomblés jejes-nagôs com os candomblés bantos e as macumbas – ele mesmo confessa 

que “os mitos africanos no Brasil se adaptaram ao tipo de sociedade aqui encontrado. 

Deformaram-se, conservando embora elementos dinâmico-emocionais de origem, 

expressões de complexos primitivos, [...].” (2007, p. 23). Para Arthur Ramos a transformação 

do candomblé em outras formas religiosas se deve ao poder de degradação social da vida 

urbana, que sacrifica as tradições do negro.  

Edison Carneiro51 desenvolve um estudo sobre o candomblé banto no início do 

século XX, todavia, perpetua a fala dos seus antecessores sobre a inferioridade banto e a 

superioridade do modelo ritual jeje-nagô apoiado na pureza e fidelidade deste culto às 

origens africanas. Estudou a macumba e a umbanda que localiza predominantemente na 

região do Rio de Janeiro, São Paulo e, possivelmente, Minas Gerais.  

Carneiro, entretanto, procura observar as relações espaciais da cidade a despeito dos 

cultos mestiços:  

 

Os cultos religiosos funcionavam no quadro urbano ou, no máximo suburbano, com 
uma ou outra exceção no quadro rural. Do ponto de vista do número, a preferência 
se dirige para as capitais de estados, vindo em seguida as cidades que servem de 
centro a zonas econômicas de relativa importância no âmbito estadual. [...] O culto 
organizado, não podia sob a escravidão, florescer no quadro rural – ou seja, a 
fazenda ou a cata. Para mantê-lo, o negro precisava de dinheiro e de liberdade, que 
só viria a ter nos centros urbanos. (2008a, p. 11) 

 

Apesar de chamar a atenção para o candomblé, enquanto “fenômeno de cidade”, 

apresenta uma visão contraditória dos efeitos nocivos da existência dos terreiros no meio 

urbano. A cidade que, antes, aparece como local propício para o desenvolvimento pleno do 
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 Edison Carneiro (1912-1972). 
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candomblé, depois, é percebida pelo autor como uma força desarticuladora das 

representações religiosas coletivas. O meio urbano que comanda o progresso – como Rio de 

Janeiro e São Paulo – favorece o surgimento da religiosidade sincrética como a macumba e a 

umbanda contrapondo-se ao candomblé mais tradicional, comunitário e fiel às tradições 

africanas. Assim, o autor elege a região nordeste como local de tradição religiosa cultural, já 

que se tratava de uma sociedade menos urbanizada, e a região sudeste como a região 

desprovida de tradições de igual valor, por ser um pólo mais moderno e urbanizado.  

Na literatura sociológica, a cidade é vista exclusivamente como centro de 

secularização, local de enfraquecimento das práticas e crenças religiosas pelo seu estilo 

urbano e racional (ORTIZ, 1999). Já o universo rural é visto como tradicional e sacralizante, o 

que justificaria a sua tendência à imutabilidade uma vez que nele se cristalizavam os valores 

morais transmitidos oralmente e sob forte controle social (SILVA, 1995). 

Roger Bastide (1971) incorpora as observações de Arthur Ramos, ao lado de outras 

referências. Para Bastide, as religiões africanas sofreram os efeitos das modificações pelas 

quais passou a sociedade brasileira no estabelecimento de um regime escravocrata e na 

transição deste para uma economia capitalista. O autor afirma que, nas capitais litorâneas 

do nordeste, as religiões africanas puderam se organizar e acomodar, pois estavam 

mergulhadas num mundo permeado de valores tradicionais e comunitários, aproximados 

dos valores que predominavam nos locais de origem dessas religiões. No entanto, por 

ocasião do tráfico de escravos, esses valores foram diluídos. A separação das famílias e das 

etnias desestrutura a ordem social africana. Assim, o candomblé seria a tentativa de 

reconstituição dessa ordem tradicional e comunitária. Os negros africanos e seus 

descendentes transitavam do “mundo africano”, dos candomblés, para a sociedade 

brasileira. 

Com isso, Bastide pontua os candomblés da Bahia como os que enfatizaram aspectos 

tradicionais da religião africana, em detrimento dos candomblés do sudeste, que sofreram 

transformações devido à pressão de um estilo de vida individualista imposto pelo 

capitalismo do século XX. No sudeste, segundo o autor, a religião africana se transformou 

em magia transformando o espírito comunitário africano em expressões religiosas como a 

macumba urbana e o espiritismo de umbanda. 

Roger Bastide considera que somente quando os negros rurais mais hábeis – jeje-

nagô – vieram para as áreas urbanas é que reuniram as condições ideais para a formação 
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dos candomblés, possibilitando a preservação da cultura religiosa, que já definhava no 

espaço rural. 

Mesmo partindo de abordagens diferentes, a literatura especializada concorda 

(RODRIGUES, 2006; RAMOS, 2007; CARNEIRO, 2008; BASTIDE, 1971) que a cidade sempre 

esteve associada ao processo de surgimento e desenvolvimento dos terreiros, por outro 

lado, ela é apontada como o principal elemento desagregador do candomblé, 

marcadamente no final do século XIX (pós-abolição) e início do XX. Esses estudos dedicados 

ao candomblé evidenciam o sistema jeje-nagô de Salvador como a expressão da tradição 

africana e marcam a umbanda ou a macumba urbana do Rio de Janeiro e de São Paulo como 

um culto degradado, organizado em seitas, não existindo laços étnicos ou culturais por força 

da adaptação ao mundo moderno e à submissão ao processo de industrialização e 

urbanização.   

Segundo Yvonne Maggie (2001), professora titular de antropologia da UFRJ, os anos 

de 1970 foram anos de uma profunda renovação nas ciências sociais no país. Um dos 

sintomas dessa renovação foi o revigoramento da antropologia. A celebração das religiões 

afro-brasileiras, entre outros temas nacionais, atingiu também as ciências sociais. Nesses 

anos a antropologia, alimentada pelos questionamentos teóricos de outros campos de 

estudo, abordava as imbricações entre as relações sociais de poder e as práticas discursivas 

legitimadas pela sociedade, preocupações que se tornariam centrais no emergente campo 

dos estudos culturais. 

Críticas semelhantes da antropologia surgiram através de questionamentos 

levantados por estudiosos como a própria Yvonne Maggie (2001) em Guerra de orixá: um 

estudo de ritual e conflito, que grifou a coincidência entre o discurso da antropologia e os 

das religiões afro-brasileiras. A noção de tradição começa a ser interrogada. Maggie criticava 

os autores que buscavam na África e na literatura estrangeira explicações ou o significado de 

certos traços contidos nas religiões afro-brasileiras.  Ela pontua que, na busca de origens na 

África, os autores não conseguiam dar conta do próprio objeto que se propunham a analisar. 

Nesta mesma linha, a professora titular de antropologia da UERJ Patrícia Birman (1980), 

assumiu uma postura crítica com relação ao sentido da africanidade encontrada nos 

terreiros tradicionais de candomblé. Os africanismos, segundo a pesquisadora, são 

representações dos africanos realizadas pelos intelectuais que os estudaram – com vistas a 
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disciplinar seu conhecimento em categorias de análise, tais como a pureza nagô –, que 

adquiriram sentido e repercussão também fora das esferas restritas da academia. 

O trabalho pioneiro de Beatriz Góis Dantas (1988) intitulado Vovó nagô e papai 

branco: uso e abusos da África no Brasil através de um estudo de caso da cidade de 

Laranjeiras, em Sergipe, sugere que o que tomamos como “africano” no Brasil é, muitas 

vezes, aquilo que os estudiosos do candomblé da Bahia elegeram como autêntico. 

Argumenta também sobre a importância da África para os intelectuais regionalistas 

nordestinos que a elegeram como um símbolo que os distinguiria do resto do Brasil. Ela 

aponta várias formas de se cultuar a tradição africana, e afirma que a propagada pureza 

nagô tem sentidos diferentes na Bahia e em Sergipe, constituindo uma retórica ligada à 

estrutura de poder da sociedade e seus mecanismos de classificação da ordem social; aponta 

também para o papel desempenhado pelos intelectuais e pesquisadores na incorporação 

desta retórica em suas formulações científicas. Indagando-se sobre o fato de as práticas 

religiosas dos nagôs serem reificadas por estudiosos como mais fiéis à pureza africana, 

Dantas argumentou que tal privilégio antropológico tinha levado a um desprezo pelas 

práticas de outras nações, as quais foram descartadas como misturadas e deturpadas. 

Dantas também sustentou que o processo de legitimação social do candomblé levou a uma 

polarização entre práticas rotuladas de feitiçaria e curandeirismo – consideradas como 

impuras – e as reconhecidas como religiosas, vistas como puramente africanas, como o 

candomblé. 

A posição de Dantas foi criticada por alguns estudiosos que argumentam que ela, ao 

revelar a importância dos intelectuais na formação de muitos significados no campo afro-

brasileiro, diminuiu em demasia a importância dos próprios participantes do candomblé que, 

muitas vezes, não passam pela legitimidade acadêmica (SERRA, 1995; PARÉS, 2006). As 

indagações desta pesquisadora sobre a influência da etnografia na reafricanização seriam 

retomadas, nos anos a seguir, por estudiosos no contexto do candomblé do sudeste do 

Brasil, entre eles Vagner Gonçalves da Silva (1995) e Stefania Capone (2004). Na visão destes 

estudiosos, a etnografia exerce uma influência normalizadora sobre o que se considera 

autêntico ou correto na praxe ritual do candomblé.  

O trabalho de Vagner Gonçalves da Silva (1995) se preocupa em compreender a 

dinâmica das religiões afro-brasileiras no contexto das sociedades contemporâneas, bem 

como em verificar o diálogo que elas têm estabelecido com diferentes interlocutores, 
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inclusive com a esfera do poder. Para Gonçalves da Silva, o candomblé, na sua migração do 

nordeste para o sudeste do país, ao inserir-se neste novo contexto cultural, teve de se 

transformar paulatinamente, sem que isso significasse um processo de distanciamento da 

sua essência mítica e mágico-religiosa. 

Stefania Capone (2004), pesquisadora do Centre National de la Recherche 

Scientifique, em seu livro A busca da África no candomblé: tradição e poder no Brasil,  

questiona quais são os mecanismos que agem na construção da tradição e quais as relações 

de poder que estruturam o campo religioso afro-brasileiro. A autora afirma que são os 

antropólogos que, ao reconhecer a tradicionalidade de uma família religiosa, legitimam sua 

posição. O que os antropólogos apresentam como realidades aparentemente bem definidas 

e delimitadas (os cultos sincréticos e os cultos tradicionais) esbarram na constante 

negociação. Aponta que nas investigações atuais não se pode falar do candomblé sem levar 

em consideração os outros cultos que pertencem ao mesmo universo religioso e que ajudam 

a definir suas fronteiras. 

Os estudos mais recentes que enfocam o campo religioso afro-brasileiro confirmam a 

observação acima mencionada (PRANDI, 2005; GONÇALVES DA SILVA, 1995). Trata-se de 

estudos que têm se voltado para análises dos aspectos dialógicos das culturas. Eles apontam 

para diferentes modalidades religiosas que compõem este campo e discutem sobre as 

inovações, os rearranjos, as negociações e os múltiplos diálogos estabelecidos pelas religiões 

afro-brasileiras entre si, assim como agentes e instituições no contexto da sociedade global. 

Desse modo, chamam a atenção para os variados tipos de estratégias adotadas pelas 

religiões em busca de construir as suas diferenças, negociar espaços próprios e estabelecer 

novas alianças voltadas também para o intento de se “atualizar” como “tradição”. 

Tradição para os grupos de candomblés agrega a noção de dinâmica, entendida como 

ação, movimento, forças que geram modificações. Assim, a tradição se atualiza através de 

renúncias, substituições, associações, resgates de práticas e elementos, assegurando a sua 

continuidade nos diferentes contextos. Reinventando-se através de novas interpretações 

discretas ou extrovertidas. 

Em torno dessa discussão, talvez seja proveitoso abordar o trabalho de Peter Burke 

(2010), Cultura popular na idade moderna, especificamente a parte dois onde aborda a 

Transmissão da cultura popular – tradição e criatividade. A preocupação de Burke é 

determinar se os portadores ativos das tradições populares eram inovadores ou 



78 
 

simplesmente guardiões ou mantenedores da tradição. Ele exemplifica relatando um evento 

em que apresentadores não admitiam ter composto uma canção, mesmo o verdadeiro 

compositor. Os apresentadores diziam ter ouvido de uma terceira pessoa. Burke conclui 

relatando que portadores da tradição conservam falas e frases que não entendem, enquanto 

outros não são dominados pela tradição que conservam e livremente produzem novas 

interpretações. No entanto, o portador nunca assume as modificações que efetuou, 

negando a sua responsabilidade. Acontece que Burke explicita que: 

 

O indivíduo pode inventar, mas numa cultura oral, [...] ‘a comunidade seleciona’. Se 

um indivíduo produz inovações ou variações apreciadas pela comunidade, elas 

serão imitadas e assim passarão a fazer parte do repertório coletivo da tradição. Se 

suas inovações não são aprovadas, elas morrerão com ele, ou até antes. Em suma, 

o apresentador tradicional não era um simples porta-voz da tradição, mas não 

estava livre para inventar o que quisesse. [...] Ele fazia suas variações pessoais, mas 

dentro de uma estrutura tradicional. (2010, p. 159 – 162) 

 

Na realidade, o mesmo acontece com as religiões afro-brasileiras. As modificações 

são geralmente aceitas, quando a comunidade do candomblé reconhece a tradicionalidade e 

prestigio de um terreiro de uma mãe ou pai de santo. O terreiro torna-se uma referência 

sendo visto pela comunidade como tradicional. Existe uma constante negociação, rearranjos 

e diálogos estabelecidos pelos grupos entre si. Apesar dos grupos compartilharem com as 

tradições dos candomblés mais antigos, existe a expressão “na minha casa...”, lá, é que a 

identidade é constantemente negociada e, isso implica, em mostrar algumas coisas e 

esconder outras. 

Nos escritos de intelectuais (RODRIGUES, 2006; RAMOS, 2007; CARNEIRO, 2008) 

relativos aos cultos afro-brasileiros, a ideia de pureza se opõe à recriação, estando o 

segundo termo da oposição sempre marcado pela inferioridade e pela degradação em 

relação a uma africanidade ideal. Cada terreiro possui sua própria especificidade ritual, fruto 

da tradição de que faz parte, mas também das opções do chefe do terreiro. Nessa lógica, os 

adeptos sempre afirmam pertencer a uma casa que segue um culto considerado mais puro e 

tradicional.  Mesmo adotando em alguns rituais certas mudanças, esporádicas ou definitivas, 

os adeptos não falarão sobre isso, nem com os “de dentro” e nem com os “de fora”52.  Existe 
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 O “de fora” são os iniciados do candomblé pertencentes a outros terreiros, pesquisadores, simpatizantes. A 
antropologia tradicionalmente identificou-se com os métodos de pesquisa tidos qualitativos. A observação 
participante, a entrevista aberta, o contato direto, pessoal, com o universo investigado constituem sua marca 



79 
 

uma “zona de segredo” que guarda a identidade religiosa que é constantemente negociada 

pelo grupo. Isto implicará em que se acentue a comunicação de alguns fatos e se diminua a 

comunicação de outros. A revelação dos diferentes tipos de segredo pode ameaçar a 

estabilidade do grupo (GOFFMAN, 2002). Nas casas de candomblé, o tradicional surge da 

permanente interação dos segredos manipulados e guardados pelo grupo em rituais 

secretos e a forma como eles são expressos publicamente.   

Julio Braga observa que hoje “o processo de reafricanização das comunidades de 

candomblé ocorre também através da absorção de novos conteúdos religiosos que chegam, 

não pela via da tradição preservada, mas pela via do saber livresco.” (2006, p. 99-100). 

Diríamos também via internet. Até então, o acesso à tradição religiosa se dava 

exclusivamente pela via iniciática e pela circulação do saber religioso no interior dessas 

comunidades. Nos candomblés procura-se ensinar que a experiência é a chave do 

conhecimento, que tudo se aprende fazendo, vendo, participando. Cada coisa no seu devido 

tempo. Assim, o conhecimento do velho é o conhecimento legítimo, ao qual se chega ao 

longo de toda uma vida.  Neste contexto, Roger Bastide ressalta que, “são principalmente os 

sacerdotes que têm a noção do valor do tempo; é o tempo que amadurece o conhecimento 

das coisas; o ocidental quer saber tudo desde o primeiro instante, eis porque, no fundo, 

nada compreende.” (2001, p.25). 

Reginaldo Prandi (2005) percebe os apontamentos de Julio Braga como indício de 

transformação do candomblé de religião étnica de transmissão oral em religião universal. 

Quanto mais os mecanismos de aprendizado oral e de transmissão da memória coletiva se 

perdem e deixam de ter sentido, mais importante se torna para o candomblé a palavra 

escrita. A relação entre a oralidade e a escrita no candomblé é frequentemente percebida 

como conflituosa. Existe uma tendência de se abordar a tradição oral como se fosse oposta à 

escrita. O registro escrito é entendido como possibilidade de aprendizagem 

descontextualizada. Outra questão sobre os registros escritos e visuais é que: “eles 

                                                                                                                                                                                                        
registrada (VELHO, 2004, p. 123). Uma premissa das ciências sociais é a necessidade de uma distância mínima  
do objeto pesquisado para que o investigador garanta a objetividade em seu trabalho.  Gilberto Velho (2004, p. 
132) destaca que “a observação do familiar é cada vez mais objeto relevante de investigação para uma 
antropologia preocupada em perceber a mudança social não apenas ao nível das grandes transformações 
históricas, mas como resultado acumulado e progressivo de decisões e interações cotidianas”. Nesta linha de 
pensamento Juana Elbein dos Santos, antropóloga argentina, vai mais além. Iniciada no terreiro de Axé Opô 
Afonjá foi a primeira a teorizar a necessidade metodológica de analisar o candomblé “desde dentro”, isto é, 
como participante ativo e iniciado, a fim de evitar qualquer deriva etnocêntrica. (ELBEIN DOS SANTOS, 1986, p. 
18). 
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transgridem os limites de um corpo de conhecimento de circulação restrita, os chamados 

fundamentos religiosos, também popularmente conhecido como “o segredo”. O acesso a 

este saber é estreitamente controlado, de acordo com uma hierarquia iniciática.” 

(CASTILHO, 2010, p. 25). 

Sem negar esse fato, entendemos que os fundamentos apresentados em registros 

escritos – assim como nos orais e nos rituais – são inteligíveis ao iniciado, conforme o grau 

de iniciação. Muitas vezes lemos um livro, um mito, um oriki53 e não percebemos os 

fundamentos contidos nos escritos. Ao passo que, uma iniciada mais velha enxerga com 

muita clareza, sinalizando que vivenciou algum ritual em que aqueles fundamentos se 

apresentaram. O conhecimento lhe foi transmitido na experiência direta no ritual, 

provavelmente por um mais velho ou um sacerdote. Não se opera os fundamentos como 

uma “receita de bolo”. É preciso saber quando e onde conjugá-los; com a palavra, o som ou 

o silêncio; o hálito e a secreção; o gesto e o movimento. 

Elbein dos Santos sustenta que o conhecimento e a tradição não são armazenados, 

congelados nas escritas e nos arquivos. A oralidade é um instrumento a serviço da estrutura 

dinâmica jeje-nagô. A transmissão do conhecimento é veiculada através de complexa trama 

simbólica em que o oral constitui um dos elementos. A transmissão se dá numa relação 

interpessoal concreta: “É possível que essa modalidade tenha contribuído para a inexistência 

de uma escrita de origem nagô. A introdução de uma escrita cria problemas que ferem e 

debilitam os próprios fundamentos das relações dinâmicas do sistema.” (ELBEIN DOS 

SANTOS, 1986, p. 51). 

No candomblé a prevalência da oralidade justifica-se na medida em que esta é 

atrelada à experiência direta; assim, o aprendizado através de livros é tido como sem valor, 

pois falta um elemento essencial, a veiculação do axé. A tradição oral trabalha com o 

pressuposto do reconhecimento do outro em suas possibilidades dilatadas. Viver junto ao 

grupo, estabelecer condições de apreensão dos fenômenos de maneira a favorecer a melhor 

tradução possível do universo mítico do segmento, é um dos segredos da tradição oral 

(MEIHY; HOLANDA, 2007). 

A pesquisadora Ruth Landes (2002, p. 215) no seu célebre livro, A cidade das 

mulheres, registrou na Bahia, já na década de 30, o uso da escrita em diferentes ocasiões, no 
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terreiro de mãe Sabina, da nação de Caboclo. Landes observou numa festa destinada à 

deusa Janaína, várias pessoas rabiscando bilhetes e cartas para a cabocla sendo postas nos 

balaios, entre sabonetes, perfumes, flores e outras oferendas. A própria Sabina escreveu 

uma carta, em que prestava homenagem à princesa do mar, pedindo sucesso e felicidade 

para o seu templo Bom Jesus da Lapa. Em outra ocasião Sabina mostrou com orgulho os 

escritos de sua filha Odete que “tomara nota de muitos cânticos do candomblé.” (LANDES, 

2002, p. 230). No terreiro de Sabina a escrita é usada como forma de comunicação com a 

cabocla Janaína, com o além, e como estrutura de transmissão de conhecimento do saber 

religioso. 

Provavelmente, Landes retratou Sabina como não tradicional por encontrar em seu 

terreiro a escrita como instrumento de apoio nas cerimônias. Na época ela pesquisava no 

terreiro de mãe Menininha do Gantois que constantemente ridicularizava Sabina, que era 

tida como não iniciada no santo e criticada, por considerarem estar longe de praticar os 

rituais africanos tidos como tradicionais e puros.  

No pensamento de Braga (2006) existe praticamente uma tradição de se quebrar a 

tradição, com a inclusão de elementos novos no contexto ritual. A maneira de se preservar o 

saber religioso no Brasil vem sendo permanentemente redefinida. Gradativamente a 

oralidade perde terreno para outros instrumentos mais sofisticados de anotações, gravações 

mecânicas, filmagens, fotografias e até a leitura informatizada.  

Ao longo da presente pesquisa foi possível constatar como a atenção dos 

pesquisadores se voltou várias vezes para os traços culturais que mostravam uma origem 

africana (RODRIGUES, 2006; RAMOS, 2007; CARNEIRO, 2008; BASTIDE, 1971), constituindo a 

abordagem principal da maioria dos antropólogos que estudaram os cultos afro-brasileiros, 

legitimando o discurso do culto nagô como tradicional e fiel às origens africanas, tido como 

“puro e autêntico”, em detrimento dos cultos praticados por outras culturas africanas que 

eram vistos como “degenerados e não autênticos” por terem perdido suas raízes. Essas 

questões indicam que a noção de tradição é histórica e politicamente construída. Na 

contramão dessa discussão, trabalhos pioneiros sobre a religião afro-brasileira (MAGGIE, 

2001; BIRMAN, 1980; DANTAS, 1988; CAPONE, 2004; PRANDI, 2005; GONÇALVES DA SILVA, 

1995; BRAGA, 2006) avançam na discussão sobre “tradição” e “recriação” nos candomblés 

na medida em que demonstram como a própria noção de pureza nagô é uma construção 

ideológica. 
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1.3 O ESPAÇO SACRALIZADO E O ESPAÇO DA CIDADE 

 

Ogun nbẹ n(i) ile.
54

 
(Ogum está na casa.) 

Ogun nbẹ l(i) oko. 
(Ogum está no campo.) 

 

A cidade, desde as suas origens, expõe uma condição territorial. Armando Silva 

(2001) explica que o território é uma noção desenvolvida nos estudos sobre comportamento 

animal por parte dos etólogos, mas também uma categoria utilizada pelos geógrafos e 

antropólogos em suas considerações sobre o uso de espaços. Silva, baseado no estudo do 

historiador Fustel de Coulanges, reconhece que o culto sagrado dos mortos organizou os 

primeiros espaços: 

 

A religião proibia abandonar a terra onde se fixara o lar em que repousavam os 
restos dos antepassados divinizados. Era preciso que cada indivíduo, evocando uma 
ficção, para não cometer impiedade, levasse consigo, simbolizado num torrão de 
terra, o solo sagrado em que haviam sido enterrados os seus antepassados ou 
seres divinizados, aos quais estariam unidos pela alma. Como o homem não podia 
mudar de lugar senão levando o solo de sua família e de seus avós, era preciso 
praticar essa cerimônia para poder dizer: ‘esta continua sendo a terra dos meus 
pais, terra patrum, pátria, aqui está minha pátria, porque aqui estão as almas da 

minha família’.  (COULANGES apud SILVA, 2001, p. 15) 

 

Silva revela a expressão simbólica que subentendia com relação ao solo habitado, 

que irá constituir a longínqua origem de apropriação da terra, em complexos mecanismos 

conectados ao passado, com o universo ancestral e, por fim, com a vida psicológica e 

inconsciente dos habitantes de um lugar. 

Mais adiante Silva recorda-nos que: 

 

A fossa na qual cada um havia deixado o seu bocado de terra chamava-se mundus, 
que outrora significava a região das almas (manes) ou antepassados divinizados e 
que logo iríamos entender como o espaço habitado pelos homens. Mas podemos 
ainda aludir a noções como andar pelo mundo, correr mundo ou então morrer e 
viajar para outro mundo. A língua e a história guardam para nós precisas 
recordações, tesouros aos quais precisamos recorrer para melhor 
compreendermos o espaço presente em que vivemos. (2001, p. 16) 

 

Segundo Mircea Eliade (2001), a instalação de um território equivale à fundação de 

um mundo. Para viver um mundo é preciso fundá-lo, consagrá-lo. A revelação de um espaço 
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sagrado permite que se obtenha um ponto fixo, o centro do mundo. Através da revelação do 

centro do mundo, opera-se ao mesmo tempo uma abertura em cima (mundo dos deuses) ou 

embaixo (mundo dos mortos). Os três níveis cósmicos: terra, céu e regiões inferiores, 

tornam-se comunicantes.  A fundação de um mundo separa o espaço sagrado do espaço 

profano. 

Nas várias culturas, a ligação do mundo sagrado com o mundo profano é simbolizada 

no momento de fundação de uma aldeia, vila ou cidade. O guia religioso traça figuras no 

chão e repete o mesmo gesto no ar. Esses dois gestos delimitam um espaço novo, sagrado 

(no ar) e consagrado (no solo). A fundação do espaço coletivo foi feita pelos ancestrais 

guiados por deuses protetores; o vínculo se estabelece não só entre os homens e os deuses, 

mas também entre os descendentes e os antepassados, os fundadores. Por esse motivo, em 

inúmeras religiões há cultos não só para as divindades, como também para os ancestrais que 

vivem uma vida num outro mundo e podem interceder junto aos deuses em nome de seus 

descendentes (CHAUI, 2003). 

Território foi e continua sendo o espaço em que habitamos com os nossos, onde a 

lembrança do antepassado e a evocação do futuro permitem referenciá-lo como um lugar 

denominado por aquele ancestral, com certos limites geográficos e simbólicos (SILVA, 2001; 

CHAUI, 2003). 

O território, como aqui entendido, não existia para o negro escravizado ao chegar ao 

Brasil. Os africanos, ao serem retirados de seu continente através da força, abandonaram 

“espaços” e “lugares”. Certeau explica: “O lugar é uma configuração instantânea de 

posições. Implica uma indicação de estabilidade. Ele é a ordem. Já o espaço, é um lugar 

praticado, é existencial.” (1998, p. 201-202). 

A perda territorial do negro escravizado foi reforçada no Brasil colonial através dos 

mecanismos de segregação dos africanos escravizados, onde eram feitos agrupamentos de 

indivíduos oriundos de regiões e etnias diferentes, com o intuito de que as diferenças, e por 

vezes as rivalidades existentes entre eles causassem atritos e impossibilitassem organizações 

subversivas. Acontecia uma espécie de dessocialização em que “o escravo africano, quando 

capturado pelos traficantes, não só perdia a liberdade; com ela iam-se os vínculos familiares 

e sociais, assim como os referentes culturais de sua terra.” (PARÉS, 2006, p. 76). 

Na contramão desse processo, a aglutinação de indivíduos diferentes no mesmo 

espaço, possibilitou um intercâmbio simbólico/cultural entre as diversas etnias suplantadas 
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no solo brasileiro, onde emergiam, desse encontro, diversas novas formas de manifestações 

culturais /comportamentais. 

A noção de espaço e de lugar que as diferentes etnias trouxeram para o Brasil faz 

parte de uma memória coletiva que, em condições favoráveis, se materializou de forma 

recriada, com a formação dos terreiros de candomblés, inicialmente nas zonas rurais e, 

depois, nas cidades. Falamos recriada, porque, segundo Maurice Halbwachs (1990, p. 143) 

“não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial. [...] nada permanece 

no espírito, e não seria possível compreender que pudéssemos recuperar o passado, se ele 

não se conservasse, com efeito, no meio material que nos cerca.”. O negro escravizado 

encontrou no Brasil, paisagens e lugares semelhantes aos encontrados em terras africanas: 

rios, matas, montanhas, cachoeiras, sem falar no clima dos trópicos. Este fato, como 

interpreta Ligiéro (1999, p. 25), “torna bastante compreensível que as religiões africanas, por 

sua forte ligação com a natureza e seus elementos, tenham encontrado no solo brasileiro as 

mesmas vibrações presentes em seu meio ambiente natal.”.  

No universo rural os escravizados definiram e ordenaram os primeiros espaços – 

espaço aqui entendido, como o lugar que pratico com os meus – com limites geográficos e 

simbólicos. A utilização dos espaços naturais (terra, mata, rios, etc.) singulariza a maneira do 

negro escravizado entrar em contato com as suas divindades. Este fato, vai se desdobrar 

mais tarde nos espaços da cidade onde muitas celebrações se fazem em locais da natureza. 

Diz-nos Muniz Sodré que: 

 

A história de uma cidade é a maneira como os habitantes ordenaram as suas 
relações com a terra, o céu, a água e os outros homens. A história dá-se num 
território, que é o espaço exclusivo e ordenado das trocas que a comunidade 
realiza na direção de uma identidade grupal. (2002, p. 23) 

 

A territorialização se define como uma dinâmica de apropriação do espaço onde se 

destaca um ordenamento simbólico que ganha vida através do relacionamento entre os 

sujeitos. Para Muniz Sodré (2002) a ideia de território coloca de fato a questão de 

identidade, por referir-se à demarcação de um espaço na diferença com os outros. O 

território é assim definido pelo sistema de regras de um grupo que possui uma identidade 

que se relaciona, se comunica e estabelece trocas em tempo real.  
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Os africanos escravizados perderam o lugar e o espaço símbolo de sua cultura na 

África. Foram destituídos de suas terras e da estrutura tradicional que ordenava suas 

práticas sociais e rituais.  Mas esses indivíduos vieram carregados de subjetividade, estrutura 

tradicional comunitária, construções simbólicas, modos de perceber o real. Traziam consigo 

hábitos alimentícios, festividades, estruturas linguísticas, pensamento político e, em 

especial, religiosidades.  

Segundo Gisèle Omindarewá Cossard (2008), na África o indivíduo que deixava sua 

tribo para tentar a sorte na cidade, desligava-se rapidamente de seu passado, abandonava 

sua fé tradicional e adotava novos costumes. No Brasil, produziu-se o fenômeno inverso, o 

escravo negro apegou-se às lembranças e nelas buscou força para suportar a desgraça e 

manter-se fiel às suas origens. Esses indivíduos criaram um mecanismo de resistência, 

tiveram que forjar estratégias de sobrevivência e, dessa maneira, foram se imbricando com 

os seus diferentes, organizando novas formas de ser e de fazer cultural, pois as relações 

culturais/sociais humanas são significadas a partir das relações produtivas e dos 

intercâmbios estabelecidos com o outro.  

Os terreiros de candomblé sempre foram lugares de preservação de elementos 

essenciais à continuidade das práticas religiosas de matrizes africanas. Isso se verifica tanto 

na reverência obrigatória aos ancestrais quanto na prática religiosa que marca o lugar 

“habitado” por uma divindade ou, ainda, na preservação dos rituais e da língua de cada 

nação. A relação da comunidade de culto com o espaço do terreiro é de caráter 

profundamente sagrado, assim como com a natureza, estando ela dentro ou fora dele. O 

ritual só pode ocorrer aí, pois no seu centro simbólico está enterrado o axé da casa – 

conjunto de objetos e material orgânico que representa e fixa a força divina – “o centro do 

mundo” (ELIADE, 2001; CHAUI, 2003). A sacralização do espaço permite a comunicação com 

o mundo dos orixás, dos voduns, dos inquices, dos caboclos e pretos velhos.  

No interior do espaço do terreiro, com suas construções, existe o espaço sagrado e o 

profano e, entre eles, um espaço de trânsito que Eliade (2001) chama de limiar. O limiar 

sempre envolve os espaços qualitativamente diferentes. 

Roberto Da Matta (1997), ao abordar o espaço, propõe uma divisão entre dois 

espaços sociais fundamentais – o mundo da “casa” e o mundo da “rua” – que dividem a vida 

social brasileira. A casa remete ao universo controlado, harmonioso e calmo, onde as coisas 

estão em seus devidos lugares. Para o autor, a “rua” designa mais que simplesmente um 
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espaço geográfico, ela, antes de tudo, é uma entidade moral, esfera de ação social, domínio 

cultural capaz de despertar emoções, reações e imagens esteticamente emolduradas e 

inspiradas, onde predominam a desconfiança e a insegurança.  A rua implica movimento e 

ação: 

 

Casa e rua como categorias sociológicas implicam em oposição e também em 
gradações. Assim, a própria rua pode ser vista e manipulada como se fosse um 
prolongamento ou parte da casa, ao passo que zonas de uma casa podem ser 
percebidas em certas situações como parte da rua. (DA MATTA, 1997, p. 95) 

 

Ao analisar o espaço físico e simbólico do terreiro poderíamos empregar a metáfora 

da casa e da rua descrita por Da Matta (1997), onde casa e rua, quando necessário, se 

permitem tecer interações, prolongamentos e deslocamentos.  

A estrutura espacial do terreiro de candomblé é, de modo geral, comum às diferentes 

nações, variando sim, os rituais, a língua e o conjunto de tradições, que sofrerão algumas 

modificações, de acordo com cada origem.  O terreiro é o local onde a comunidade se reúne 

sendo o palco central das atividades litúrgicas do candomblé. Fazem parte dele todas as 

pessoas iniciadas que pertencem àquele axé. E outras não iniciadas que frequentam a casa, 

abiãs55, como clientes e amigos. De acordo com o grau de entronização, as pessoas 

transitam pelo espaço que vai do portão ao mato, tendo boa margem de consciência sobre 

quando e onde podem ou não estar. A distribuição do espaço varia de uma casa para outra e 

até dentro de uma mesma casa, onde a disposição dos espaços públicos e privados pode ser 

alterada de acordo com a ocasião (ROCHA56, 2000).  

Os terreiros são unidades completas e fechadas que representam pedaços da África 

mítica plantados no Brasil. Roger Bastide (2001) afirma que a distribuição das casas e 

assentamentos de certos orixás no terreiro de candomblé assemelha-se à posição geográfica 

que os templos ocupam na África. Os orixás são assentados próximos da natureza de seu 

domínio. Oxum perto do rio, Oxóssi nas matas, Ogum na floresta. Existem orixás que ficam 

assentados ao ar livre, no tempo, e outros em casas. Na Nigéria dos iorubás existem 

santuários dentro de aldeias, próximos e afastados. 

No Brasil, o terreiro não é o templo de uma única divindade e compreende aposentos 

para todo o conjunto do panteão jeje, nagô e congo-angola.  Autores como Pierre Verger e 

                                                                 
55

 Pré-iniciada do candomblé. Em estágio anterior à iniciação (CACCIATORE, 1988, p. 34). 
56

 Agenor Miranda Rocha 1907 – 2004. 
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Roger Bastide, acreditam que os terreiros brasileiros, por agruparem diversas divindades, 

diferem-se dos terreiros africanos dedicados ao culto de apenas um orixá. Para os autores 

isso é essencialmente uma inovação brasileira devido à escravidão e ao agrupamento 

interétnico de grupos sociais heterogêneos. Gisèle Omindarewá Cossard relata que não é 

bem assim:  

 

Em cada região e em cada cidade na Nigéria e no Benin, praticam-se cultos às 
divindades que se baseiam na estrutura social da comunidade, que são dirigidos, na 
maioria das vezes, pelo o chefe desse grupo, que pode ser o rei, o príncipe, etc. 
Dessa forma, a religião não está separada do poder temporal. Entretanto, ao lado 
dessas casas onde se reverencia, na verdade, uma só divindade, existem outras que 
reagrupam uma grande parte do panteão Yorubá, tal como acontece nos 
candomblés brasileiros. Estes centros nunca foram mencionados por observadores 
ou pesquisadores e não foram criados recentemente, como se poderia pensar. São 
idênticos aos candomblés do Brasil [...]. (2008, p. 35)  
 

Luis Nicolau Parés compartilha do pensamento de Cossard, e relata que uma das 

características da religião vodum “é a conceitualização do mundo espiritual em constelações 

ou grupos de divindades, e um dos seus elementos estruturais é a organização de 

congregações religiosas dedicadas ao culto coletivo de um número variável de voduns, com 

rituais públicos que utilizam formas de performance seriada.” (2006, p. 272).  O autor afirma 

que, na verdade, o jeje é que ofereceu este modelo organizacional na constituição do 

candomblé. 

No ano de 2011 e 2013, ao viajar para Lomé/Togo, observei a mesma estrutura que 

Omindarewá relata. No templo Vodum em Glidji, na cidade de Aného, havia no terreiro uma 

construção principal que era o palco para as festas públicas. Em volta do palco principal se 

distribuíam algumas casas destinadas aos sacerdotes locais e duas, lado a lado, pertencentes 

a Agun (Ogum) e a Adé (Oxóssi)57. Passando por outro portão, via-se uma construção com 

vários cômodos e casas destinadas a outros voduns e às deusas indianas. Espalhados pela 

aldeia, observei outros assentamentos e casas destinados a diversos voduns. Como relatou 

um informante local, a parte central do templo aloca os voduns que são mais importantes 

para a comunidade e, no entorno, os voduns que se ligam às famílias ou a certos grupos, 

                                                                 
57

 O orixá Ogum é a divindade iorubá do ferro, da guerra, da agricultura, da caça e do desenvolvimento 
tecnológico. O orixá Oxóssi é a divindade iorubá da caça, da fartura do alimento também conhecido como Odé 
(caçador). É tido como irmão de Ogum, com quem aprendeu a caçar. 
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como o grupo formado por adeptos de Mami Wata, uma divindade feminina que possui a 

forma de uma sereia e carrega uma cobra em volta do pescoço. 

 

 
Figura 2 e 3: Templo em Glidji/Togo. 1ª.  Parte central do templo onde acontecem as festas. 2ª. Local de 

passagem para outros cômodos e casas dos Voduns. Foto: Tatiana Damasceno, 2011. 
 

 

  
Figura 4 e 5: Casas dos Voduns Mama Koley, Ata Sakumo e Ata Kpesu. Na figura 5 detalhe da palha desfiada e o 

pano branco que protege a entrada de um dos cômodos. Foto: Tatiana Damasceno, 2011.                                
 

No templo em Glidji, localizado no Togo, quase fronteira com Benin durante a 

abertura do festival Divinities Noires em 2011 foi possível observar que algumas entidades 

são assentadas ao ar livre e outras dentro de pequenas casas ou cômodos, como Roger 

Bastide observou em alguns lugares na Nigéria. O local de adoração de Mami Wata em Glidji 

se encontra ao ar livre na beira da estrada. Era uma área delimitada por tijolos de pedra 

contendo areia, conchas, perfumes, talcos e flores. Agun e Adé, que são identificados como 

forças da natureza, se encontram assentados em casas distintas. Estes dois voduns são 

equivalentes aos orixás Ogum (da guerra e do ferro) e Oxóssi (protetor da caça e caçador), 
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que muitas vezes também nos candomblés têm seus assentamentos nas partes externas do 

terreiro. 

 

  

Figura 6 e 7: Local de adoração de Mami Wata – Glidji. Representação da deusa ao lado do Temple des Pythons 
em Ouidah/Benim - Foto: Tatiana Damasceno, 2011. 

 

 
Figura 8: Casa de Adé e Egou no templo sagrado em Glidji/Togo. 

Foto: Tatiana Damasceno, 2011. 
 

No Brasil, de quando em vez, espaços que não pertencem imediatamente ao terreiro 

podem receber uma função mítica. Estes, porém, são entendidos como extensão do 

barracão e neles são realizadas atividades que, devido à precariedade física, o terreiro não 

oferece condições para a realização das mesmas. 

Os terreiros caracterizam-se por incorporar em sua lógica de divisão de espaço físico 

inúmeras concepções cosmológicas relativas ao sagrado e ao profano, ao mistério ou ao 

segredo e, principalmente, ao poder religioso. Isto porque, no candomblé, os espaços são 

vistos como lócus do axé, da força vital que pode ser conservada, manuseada e transmitida 

(GONÇALVES DA SILVA, 1995). As habitações são mais que construções físicas. Cada espaço 
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possui o seu conteúdo simbólico, e ele se manifesta através da ordenação das cores, dos 

objetos e da estrutura arquitetônica. Desde o século XIX os candomblés revelam uma 

configuração espacial intrinsecamente relacionada com a execução de rituais públicos e 

privados (TELES DOS SANTOS, 2009).  O espaço é considerado um ser vivo e, como tal, deve-

se de tempos em tempos ser homenageado com rituais e sacrifícios apropriados.  Como o 

ritual de dar de comer a cumeeira. No barracão as danças acontecem, geralmente, em torno 

do poste central – elemento simbolicamente muito importante no candomblé. O poste 

central58 pode ou não estar associado a um elemento arquitetônico, como pilar central de 

sustentação da cumeeira do barracão (terreiro Ilê dos Ventos – figura 9) que se liga ao chão 

onde foi plantado o axé da casa, e pode até mesmo ser um eixo imaginário (terreiro Ilê Axé 

Opô Aganjú – figura 10). Contudo, ele está sempre presente, pois é um ponto de axé (o 

centro da casa que recebeu oferendas específicas) que estabelece a comunicação entre o 

orum (o além) e o aiyé (este mundo, o mundo terreno), a comunicação entre os homens e os 

deuses. As instalações sacralizadas são tidas como extensões do axé do orixá patrono da 

casa. Em alguns casos, além desta, há mais de uma divindade, sendo normal o “chão” 

pertencer a um orixá e a cumeeira a outro orixá.  

Segundo Odé Kileuy e Vera de Oxaguiã (2009) a cumeeira funciona como um pára-

raio, que proporciona defesa à comunidade. Ela precisa ser muito bem preparada através de 

rituais específicos. Ela se liga ao chão, onde fica plantado o axé da casa que também é 

preparado através de rituais próprios. A cumeeira e o chão, em conjunto, funcionam como 

uma espécie de defesa do terreiro. A cumeeira, reverenciada com alimentos, atos litúrgicos, 

rezas e cantigas, reforça as energias que a sustenta. 

  

                                                                 
58

 Raul Lody denomina Ixé (LODY, 2006, p. 127), Wagner Gonçalves da Silva denomina ari-axé (1995, p. 174). 
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Figura 9: Barracão principal do Ilê dos Ventos. Destaque para o poste central de sustentação da cumeeira do 
barracão – Sepetiba/RJ. Foto: Tatiana Damasceno  

 
 

  

Figura 10: Barracão principal do Ilê Axé Opô Aganjú. Local onde acontecem as festas.  
Salvador/Bahia. Foto: Tatiana Damasceno, 2014. 

 

Normalmente o terreiro é composto da seguinte forma: um espaço social aberto que 

antecede o espaço destinado à festa dos orixás, denominado de barracão; de quartos ou 

casas para os orixás; os quartos para acomodar os filhos de santos da casa; o espaço da 

mata; a cozinha; o poço (se o terreno permitir); e os banheiros. Essa é uma estrutura básica 

para realização do culto e que varia de uma casa para outra.  
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Figura 11: Casa do orixá Ogum protegido com o mariô.         Figura 12: Casa de Iemanjá. Ilê Axé Opô Afonjá.                                                                              
           Sepetiba/RJ                                                                           Salvador/BA.  Fotos: Tatiana Damasceno                                                                             

          

Essa estrutura é composta de espaços privados e públicos marcados por limiares que 

definem a circulação das pessoas. É comum existirem mariôs59 nas portas e janelas das 

construções que marcam os locais públicos e privados dos terreiros, justamente nas 

entradas, locais que se comunicam com o espaço não sagrado. O mariô marca uma divisa 

impedindo a entrada dos malefícios. 

 Espaços privados como o quarto do santo, a camarinha, a cozinha, local que se 

prepara os axés, alguns espaços da “mata”, e até outros, dependendo do terreiro, são 

vetados às pessoas que não pertencem ao terreiro. Sendo estes espaços considerados mais 

sagrados por conterem os assentamentos, os fundamentos e muitos ingredientes e 

utensílios para a realização de rituais. Muitas vezes, a Ialorixá (mãe de santo) ou o Babalorixá 

(pai de santo) possuem uma casa de moradia no terreiro, sendo esta ocupada 

permanentemente ou habitada apenas nos períodos de obrigações. Muitos terreiros se 

localizam fora da cidade em locais mais espaçosos, amplos e arborizados. 

 

                                                                 
59

 O mariô é a folha do dendezeiro desfiada artesanalmente, representa um atributo de Ogum. É uma espécie 
de cortina de palha instalada nos acessos externos e internos das casas, que também simboliza a sacralidade, 
protegendo as passagens. 
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Figura 13: Assentamento de Exu Onã ao lado do portão principal de entrada do terreiro – Sepetiba/RJ 
 Foto: Tatiana Damasceno 

 

No espaço da mata, dentro do sítio estruturado do terreiro, encontram-se os 

monumentos naturais como plantas (ervas e outros), árvores sagradas (jaqueira, akoko, 

iroko, bambuzal, dendezeiro) e alguns assentamentos. Um poço ou uma fonte de água doce 

também compõe o espaço natural em alguns terreiros. Esse espaço abriga ainda, em 

ambiente mais reservado, os animais de sacrifício e outros considerados importantes para o 

culto. As folhas ou ervas são utilizadas nos rituais iniciáticos, banhos, lavagem de contas e 

objetos do culto, ebós, entre outros usos. 

O barracão, espaço para a liturgia pública é, geralmente amplo, por ser o lugar para 

ser ocupado pelas grandes cerimônias públicas. Este local geralmente é decorado por 

bandeirinhas alusivas às cores do orixá festejado na ocasião, e as paredes quase sempre 

guardam quadros de pessoas ilustres que fizeram parte do terreiro, artefatos dos orixás, 

cartazes e ou certificados e louvores recebidos pelo terreiro. No chão ou em suportes, jarras 

com flores, e ojás60 são amarrados em forma de laço ou gravata nos atabaques e no poste 

central do barracão. No salão, “a festa é a etapa visível para o público, após horas, e às vezes 

dias, de tarefas e rituais internos, que acontecem nos quartos e na cozinha, muitas vezes 

sequer sabidas, mas que garantem a força e a beleza do que os convidados presenciam no 

barracão.” (ROCHA, 2000, p. 33). 

            Poderíamos concluir que, o terreiro é constituído pelo espaço urbano, pela área 

construída, e pelo espaço da mata. Nestes, existem os espaços intermediários. Há espaços 

aos quais somente os iniciados do terreiro têm acesso, há outros que são semifechados, cujo 

                                                                 
60

 Faixa de pano com diversas finalidades. Os ojás variam de cor conforme a festa e a divindade. 
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acesso só é permitido a todos em determinadas ocasiões e ainda há outros que são abertos. 

No jogo dos espaços, permanece nos terreiros o que se mostra e o que se esconde. O 

terreiro na cidade procura consagrá-la à sua imagem, habitando-a com as divindades, cujo 

culto, originalmente vindo de antigas aldeias africanas, traz como dinâmica característica a 

sacralização dos elementos naturais como, rios, lagos, matas, mar e árvores, pois, se o orixá 

é também um elemento da natureza, o axé encontra-se na água, na terra, nas folhas que lhe 

são consagradas (LIGIÉRO, 1999; GONÇALVES DA SILVA, 1995; VERGER, 1981). 

 

1.3.1 A dinâmica ritual nos espaços 

 

A cultura da cidade, como espaço de enraizamento, memórias, interação, fronteiras e 

hibridismo, constrói no tempo identidades, produz e reflete identificações, símbolos, signos 

e significados. Para Magnani (2003), a metrópole contemporânea, apesar de sua diversidade 

e de seus problemas, comporta diferentes formas, fronteiras, interstícios, espaços liminares 

e singulares, por meio dos quais seus habitantes estabelecem vínculos entre si e com a 

cidade. O autor sublinha que algumas dessas formas podem ser analisadas em sua relação 

com o próprio espaço no qual ocorrem as “experiências de rua”.  

As “experiências de rua” acontecem nos “espaços intermediários” entre o privado (a 

casa) e o público (a rua) entre os quais se desenvolve uma “sociabilidade básica”, mais ampla 

que a fundada nos laços familiares, porém, mais densa, significativa e estável que as relações 

formais e individualizadas impostas pela sociedade (MAGNANI, 2003, p. 138). A cidade, suas 

ruas, seus bairros e equipamentos são espaços e suportes concretos de sociabilidade e 

experiências, formando uma base material com a qual é possível pensar, avaliar e realizar 

uma gama de sensações e práticas sociais compartilhadas. 

No presente trabalho, interessa o estudo que envolve a relação do terreiro com a 

cidade, porque essa interlocução, evidencia elementos urbanos ao lado de tradições, que 

junta o velho com o novo.  O terreiro e a cidade são espaços fecundos de análise, pela 

ocorrência de festas e de rituais que se processam no jogo de preservar sua autenticidade e 

assimilar transformações. Para José Guilherme Cantor Magnani pensar ao contrário é 

compartilhar de uma “visão estática e “museológica”, que encerra a cultura como acervo de 

produtos acabados e cristalizados, alheios às mudanças das condições de vida de seus 
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portadores. “Relevante é tentar analisar as crenças, costumes, festas, valores e formas de 

entretenimento na forma em que se apresentam hoje, pois a cultura, mais que uma soma de 

produtos, é o processo de sua constante criação, num espaço socialmente determinado.” 

(2003, p. 26). 

A observação da impregnação de festas e oferendas no espaço urbano leva a pensar 

sobre a forte relação do terreiro com a cidade. Essa relação é resultado da dinâmica própria 

dos rituais do candomblé. Na estrutura ritual do candomblé, os rituais privados e os rituais 

públicos estão imbricados, existindo entre eles certa continuidade. Práticas mágicas 

processadas de maneira privada no interior do terreiro depois aparecem em locais públicos 

sob a forma de despachos, ebós, oferendas e festas. Essa dinâmica ritual implica numa 

comunicação e relação do terreiro com os espaços naturais e construídos da cidade. 

Segundo o professor Ruy do Carmo Póvoas61 “Mesmo que o sítio geográfico seja fixo, 

o terreiro estende suas fronteiras, alcançando outros espaços por onde transitam os filhos 

de santos.” (2010, p. 105). De quando em vez podem espaços que não pertencem 

imediatamente ao barracão receber uma função mítica. Estes, porém, são entendidos como 

extensão do terreiro e lá são realizadas atividades que não podem ser realizadas dentro dele 

por causa das suas condições físicas. 

Hoje, no cotidiano de diversas cidades brasileiras, obviamente, algumas mais e outras 

menos, percebemos uma diversidade de práticas relacionadas ao universo afro-brasileiro.  É 

comum vermos um indivíduo passear na cidade em dias distintos, vestido todo de branco 

com alguns colares de conta62 envoltos ao pescoço. Os adeptos do candomblé, também 

chamados de povo de santo, geralmente se vestem de branco em um dia da semana que é 

dedicado ao seu orixá; as sextas-feiras são dedicadas a oxalá; e no período de certas 

obrigações que exigem a utilização do branco como preceito63. Vestir-se de branco depende 

da ocasião. Em relação aos adornos, vemos também o uso de brincos de ouro, prata ou 

cobre cravado com um búzio, pulseiras de prata e cobre nos braços e o uso do pano 

                                                                 
61

 Póvoas é babalorixá do terreiro de candomblé Ilê Axé Ijexá de origem nagô. Coordena o Núcleo de Estudos 
Afro-Baianos Regionais – Kàwé – da Universidade Estadual de Santa Cruz, do qual é fundador. Mestre em letras 
vernáculas pela UFRJ. Poeta, contista e ensaísta. 
62

 Também chamado fio de contas ou ilequês. Contas enfiadas em cordões (cordonê) ou fios de náilon. Raul 
Lody informa que “eram enfiadas na palha-da-costa [...]. As cores e tipos de materiais que formam cada fio-de-
contas variam conforme a intenção, podendo marcar hierarquia, situações especiais, uso cotidiano, além de 
identificar os deuses.” (2001, p. 33). 
63

 Norma; algo recomendado para se praticar; ensinamento que orienta a conduta antes, durante ou após os 
rituais. 
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estampado ou de outras cores enrolado na cabeça. Sem falar nas barracas das baianas do 

acarajé e da venda de ervas em casas que comercializam artigos religiosos. Não é difícil 

vermos também alguém fazendo um ebó64 ou uma oferenda nos espaços da cidade e em seu 

entorno como: na encruzilhada, na mata, na estrada, na praça, na praia, em frente ao 

cemitério ou na cachoeira.  

Dentro dos eventos de grande porte e de bastante visibilidade no espaço da cidade, 

temos as festas públicas, algumas das quais estão igualmente vinculadas ao universo das 

religiões afro-brasileiras: a festa Presente de Iemanjá, nas casas que seguem o modelo 

baiano, é realizada no dia 2 de Fevereiro, ao passo que, no Rio de Janeiro, acontece no fim 

do ano em Dezembro; a Festa da Lavagem do Bonfim na segunda quinta-feira após o dia de 

Reis (6 de Janeiro); a Festa de São Lázaro no dia 16 de Agosto; a Festa de Santa Bárbara no 

dia 4 de Dezembro; a Festa de São Cosme e São Damião no dia 27 de Setembro; a Festa de 

Nossa Senhora da Boa Morte de 13 a 15 de Agosto; a Festa da Conceição no dia 8 de 

Dezembro; a Festa de Santa Luzia no dia 13 de Dezembro; e a Festa de São Jorge no dia 23 

de Abril. Da festa participam tanto os devotos da religião e o poder público, quanto àqueles 

que querem fazer uma fezinha, além do turista e do vendedor, o que evidencia uma 

interlocução da cultura afro-brasileira, da qual destacamos as práticas do candomblé, com a 

estrutura sócio-cultural brasileira. Wagner Gonçalves da Silva observa que: 

 

A presença do terreiro na cidade é, pois, resultado dessa dinâmica relacional entre 
o dentro e o fora da religião construída através do diálogo entre os dois universos. 
E neste diálogo entre o candomblé e a cidade, a incorporação de termos de um 
universo pelo outro permite que as divindades e os seus ritos transformem-se para 
habitar a cidade (como espaço físico e social) e que esta se faça cada vez mais 
apropriada para recebê-la e protegê-la como parte integrante do seu amplo 
mercado de bens simbólicos. (1995, p. 291-292) 

 

As práticas do candomblé dinamizam a estrutura física e social das cidades, assim 

como a organização e as mudanças estruturais da cidade provocam ressignificações parciais 

ou totais nas práticas do candomblé. Se na origem os candomblés utilizavam um caminho 

traçado no meio do mato para fazer oferendas a Ogum, o orixá dos caminhos, agora, com o 

                                                                 
64

 A palavra ebó significa sacrifício. Segundo José Beniste (2002, p. 280), “o ebó pode ser definido com um ato 
de se fazer uma oferenda, do reino animal, vegetal ou mineral, de comidas, bebidas e qualquer objeto, a uma 
divindade ou entidade espiritual.”. 
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avanço das cidades, elas também são realizadas em estradas asfaltadas, em linhas férreas ou 

em anéis rodoviários.  

Para Gonçalves da Silva: 

 

Se a macumba, a umbanda e principalmente o candomblé chegaram até os nossos 
dias como religiões atuantes e demograficamente representativas num Brasil que 
desponta para o século XXI é porque são cultos que dialogam com a cidade e com 
os estilos de vida que nela se estabelecem. (1995, p. 73-74) 
 

Diríamos também, porque possuem um significado para aqueles que praticam esses 

rituais. 

Apesar dos candomblés existirem espalhados em vários lugares na cidade do Rio de 

janeiro, eles permanecem camuflados enquanto o conjunto das obras arquitetônicas das 

igrejas católicas e evangélicas se prolifera em todos os lugares. De certo, o candomblé não é 

uma religião de massa como a evangélica e a católica que procuram cada vez mais adeptos, 

ocupando os espaços. Ou mesmo a Umbanda que, ao assimilar elementos do candomblé, 

tornou-se uma religião de massa. O candomblé preservou a sua integridade, sendo uma 

religião devocional que exige regras, preceitos e etapas de iniciação (JAMES apud LIGIÉRO, 

1998).   

Os terreiros não possuem uma arquitetura no seu exterior tão identificável como a 

de outros templos.  Muitas vezes, eles se confundem com a fachada de casas comuns no 

meio urbano, porém, com os muros bem altos. Neste sentido, o que se guarda e o que se 

mostra (o público e o privado) é inteiramente vivo e atual, assim como era no início da 

formação dos candomblés no final do período colonial, seja pela manutenção do poder por 

parte dos dirigentes do culto ou devido às perseguições das autoridades locais. Não se pode 

esquecer que, até o estabelecimento da instituição, que hoje conhecemos como candomblé, 

os grupos negros passaram por uma série de repressões, sendo marginalizados desde suas 

primeiras manifestações (REIS, 1991). 

Não podemos fechar os olhos para o fato de que o candomblé, apesar da relação 

com a cidade moderna, eleva cada vez mais seus muros. Tornando-se mais do que nunca o 

“terreiro murado”, escondido dos olhares incriminadores. Sim, porque estes ainda existem, 

apesar do candomblé se relacionar ativamente com a sociedade a partir de diferentes 

pontos: através da inclusão social, dinamizando o sistema econômico local (gasta-se muito 
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na elaboração de rituais, festas, despachos, comidas, bebidas, roupas e acessórios), por meio 

do atendimento espiritual aos devotos que muitas vezes ocasionam rituais ligados à 

obtenção de saúde, de equilíbrio e muitos outros.  

No meio urbano, talvez o preconceito também seja um fator que tenha levado os 

terreiros a adotarem uma fachada simples e pouco suntuosa com muros altos. Em cima do 

muro, em alguns terreiros, observa-se uma quartinha de barro, utilizada para colocar 

líquidos, tendo ao lado um alguidar (vasilha de barro) com frutas ou um assentamento 

dedicado a Exu ou Ogum. Uma bandeira branca hasteada também indica a existência de um 

terreiro no local.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 14 e 15: Fachada do terreiro Ilê dos Ventos e do terreiro Ilê Omiojuaro. 
 Fotos: Tatiana Damasceno 

 

O candomblé implica no cumprimento de uma série de obrigações rituais que pode 

ter um caráter coletivo ou individual, público ou privado. Das cerimônias privadas, 

associadas à iniciação, como o bori65, a feitura de santo e alguns ebós, só participam os 

iniciados, já as cerimônias públicas são abertas ao público em geral. As cerimônias privadas e 

públicas podem se articular entre si compondo uma unidade como, por exemplo, na feitura 

de santo, no processo de iniciação em que se prepara a escolhida para receber o orixá, 

mediante diferentes rituais. Esse processo é composto de várias etapas e articula, em 

determinados momentos, o espaço interno do terreiro com o espaço externo da cidade e, 

em outro, os espaços internos do terreiro entre si. 

                                                                 
65

 O bori é a primeira obrigação que se faz numa pessoa antes de qualquer coisa que se faça ao orixá. É o ritual 
de dar comida à cabeça, ao orí, em razão do seu fortalecimento e equilíbrio. 
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A feitura de santo se configura como um bom exemplo para pensarmos na dinâmica 

ritual que articula o espaço interno e o externo do terreiro. Nossa intenção não é detalhar 

minuciosamente o ritual de feitura, que é bastante complexo e já foi amplamente descrito 

por diversos pesquisadores66, mas detectar através dele a interlocução constante do terreiro 

com a cidade. 

Antes da feitura é preciso confirmar o orixá de cabeça da pessoa, do abiã67. Então, 

num primeiro momento, a futura adepta deve consultar os orixás no jogo de búzios 

realizado por meio da Ialorixá do terreiro, a sacerdotisa dirigente do candomblé. O jogo, 

geralmente é efetivado num quarto privado com a presença da futura iniciada e a Ialorixá. 

Antes da cerimônia do recolhimento, a abiã passa por um processo de purificação 

com a ajuda dos sacudimentos, ebós e banhos de ervas. Alguns ebós são feitos na rua, no 

mato, no rio ou na cachoeira. Na fase do recolhimento, após o ritual de raspagem da cabeça, 

a abiã, agora identificada como iaô, vai viver cada dia seguindo o mesmo ritual. Nesta fase 

ela transita numa determinada hora da camarinha (roncó68 – espaço interno) para o local do 

banho matinal (espaço externo reservado e sem telhado) sendo recolhida ao roncó logo 

após o banho e, assim prossegue durante a fase de recolhimento. 

A festa é o ápice da feitura, mas antes que ela aconteça é preciso fazer o “padê de 

Exu”, ritual que ocorre ao som de cânticos no barracão e objetiva pedir licença para festejar 

com tranquilidade, sem rixas e confusões. Começada a festa, as iniciadas do terreiro entram 

em fila no salão principal. Uma grande roda é formada no meio a sala. A Ialorixá ou o ogã 

alabê69 começa a lançar cantigas que são repetidas em coro pelos presentes. Inicia-se o xirê, 

a sucessão de cantigas em honra a cada orixá. O orixá da iaô, depois de sucessivas saídas, 

(quatro ao todo) vai gritar o seu orumkó70, nome de batismo. Ele gira em torno de si mesmo, 

dá um pulo e grita o nome tão esperado. O orixá dança um pouco, depois é recolhido ao 
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 Sobre os rituais de feitura ver: Verger, 1981; Bastide, 2001; Luz, 2000; Elbein dos Santos, 1986; Cossard, 
2008; Gonçalves da Silva, 1995. 
67

 Gisèle Omindarewá Cossard (2008, p. 68) ao falar da relação dos membros do terreiro informa que 
“podemos dividir os adeptos em dois grupos: os adoxús (“que carrega o oxu”), aqueles que entram em transe e 
incorporam os orixás, e os que não são adoxús, ou seja, não entram em transe nem incorporam orixás. As 
adoxús se dividem em quatro grupos: as abiãs, futuras adoxús, que ainda não foram iniciadas e se preparam 
para reclusão; as yawôs, que já foram iniciadas e que vão renovar suas oferendas após um ano, três e sete 
anos; as ebomes, que têm mais de sete anos de feitura e que já fizeram suas oferendas; e as oloyês, que são 
escolhidas pelo orixá da Yalorixá, entre as ebomes, para assumir uma responsabilidade especial – um oyê.”. 
68

 “Camarinha, quarto sagrado onde as futuras iaôs são recolhidas, por determinado tempo, para aprendizado 
dos segredos e rituais.” (CACCIATORE, 1988, p. 221). 
69

 Tocador chefe dos atabaques, geralmente um ogã, iniciado para essa função. 
70

 Nome pessoal de uso litúrgico. 
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roncó. No entanto, a obrigação não acaba aí. A iaô mais uma vez é conduzida ao espaço 

externo do barracão, em continuação às suas obrigações de feitura. Com um pano enrolado 

na cabeça e usando vestes rituais da cor branca, coloca sobre cabeça o alquidar contendo o 

urupim71, acompanhada por alguns membros da comunidade para levar a oferenda até um 

rio ou mar. Ao regressar, a iaô dança em volta da cumeeira ao som dos atabaques e, depois, 

é recolhida ao roncó. 

No começo da feitura é colocado na iaô um colar de contas usado rente ao pescoço, 

o quelê72, que representa a aliança formalizada entre ela e o seu orixá, e deverá permanecer 

por um período de três meses, durante os quais um conjunto de interdições carecerá ser 

observado pela iaô. As interdições deverão ser observadas tanto no espaço do terreiro como 

fora dele, em casa, no trabalho ou na rua. A iaô não poderá frequentar festas, bares, 

cemitérios, praias ou lugares públicos (GONÇALVES DA SILVA, 1995). A iaô, após iniciada, 

deverá renovar periodicamente os laços de união com a divindade e com o terreiro, dando 

principalmente as obrigações de um, três e sete anos e, depois desta, de sete em sete anos. 

A obrigação de um ano possibilita à iaô vestir (receber) o seu segundo santo (juntó73); a 

Ialorixá leva a iaô a uma praia para apresentá-la ao mar. Geralmente, neste ritual público, a 

iaô vira no orixá. Este ritual marca o fim de certas interdições, principalmente a da iaô não 

poder tomar banho de mar. Na obrigação de sete anos a iaô muda de status religioso 

tornando-se uma ebômi74, uma filha mais velha. 

As religiões de origem africana (Candomblé, Tambor de Mina, Umbanda, Catimbó, 

Xangô do Recife, Batuque, etc.) constituem um sistema harmonioso e coerente de 

representações coletivas e rituais que irradia os valores que promovem a harmonia social, 

sedimentando não só a interação do indivíduo com o coletivo, como também do coletivo 

com o espaço natural (terra, rio, mata, lagoa, ar, fogo). Percebe-se a edificação do ritual e da 

festa junto ao espaço da natureza. Os rituais e celebrações trazidos pelos africanos para o 

Brasil nunca perderam esta característica, de comunhão com as forças da natureza. Não é 

                                                                 
71

 Recipiente contendo os restos das oferendas feitas às divindades. Também denominado de carrego. 
72

 Um tipo de gargantilha que a(o) iniciada(o) usa em período de obrigação. Durante alguns meses a iaô deve 
permanecer com o quelê no pescoço em sinal de humildade, sujeição ao orixá. 
73

 Juntó, adjunto ou adjuntó é o segundo orixá da pessoa. O segundo orixá faz o equilíbrio com o primeiro e o 
terceiro orixás. Em alguns terreiros é costume a incorporação do orixá juntó; em outros esta liberação só 
ocorre após as obrigações de um, três ou sete anos.  
74

 Ebômi, ebômim, ebome, ebamim, ebame, pessoas que já passaram por todo estágio de iaô, cumprindo 
plenamente as várias obrigações de período de tempo e fechando o seu tempo de iaô com a obrigação de sete 
anos. 
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suficiente trabalhar só dentro do terreiro de candomblé, é preciso também trabalhar na rua, 

na mata, na praia, na cachoeira, na encruzilhada, na serra, no manguezal, etc. O tipo de 

trabalho a ser feito e o local apropriado é previamente determinado através da consulta ao 

jogo de búzios. Cada local possui o seu axé e seus agentes mágicos. Isso implica à execução 

de práticas performativas que se mostram no espaço público. 

Procuramos chamar a atenção para a dinâmica do candomblé que, em sua estrutura, 

envolve rituais privados e públicos. Essa dinâmica ocorre na interlocução de espaços 

sacralizados com espaços profanados do terreiro e entre os espaços do terreiro com os 

espaços do meio urbano. Rituais privados são de competência exclusiva dos adeptos que já 

passaram por algum rito de iniciação. Já nos rituais públicos é facultada a todos a 

visualização das coisas sagradas. É possível também efetuar em determinadas ocasiões, 

rituais privados e públicos no espaço urbano da cidade, citamos como exemplo a Festa de 

Iemanjá no dia 2 de Fevereiro em Salvador que contém o rito reservado e o aberto. Muitos 

rituais da religião são realizados fora dos muros do terreiro, em pontos onde se acredita 

estar a fonte de energia mítica das divindades e que, por isso, são tidos como altares ou 

cenários propícios ao seu encontro, isto é, ao contato direto do homem com o sobrenatural. 

Enfatizamos a continuidade de rituais que se processam no terreiro e, depois, no 

espaço público da cidade e vice-versa. Entendemos que, para o candomblé, o espaço do 

terreiro e o espaço do meio urbano – a “casa” e a “rua” (DA MATTA, 1997) – não se 

apresentam como categorias opostas, e sim, complementares. Permitindo, quando 

necessário, tecer interações, prolongamentos e deslocamentos. A religião do candomblé 

está presente no contexto urbano não como uma unidade fechada e auto-centrada, o seu 

significado e alcance não se circunscrevem ao terreiro: seus rituais transbordam para a 

cidade dialogando com outras instituições, o mesmo ocorre com outras práticas culturais 

nos grandes centros (MAGNANI, 1996). Os espaços da cidade funcionam como suportes 

concretos que comportam e alimentam também a experiência religiosa. 

É necessário ponderar sobre os ritos preservados ou transformados no interior dos 

terreiros, e reconsiderar a inserção destes no contexto urbano, como forma de perpetuação 

do patrimônio simbólico negro. O candomblé, que na origem era uma religião de aldeia, 

migra para cidade - também a cidade se expandiu englobando terreiros que antes eram 

tidos como distantes - e faz deste espaço social o seu também, chamando os deuses para 

habitar as suas praias, encruzilhadas, ruas, praças, árvores e fontes.  
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Zeca Ligiéro no seu livro Iniciação ao candomblé nos lembra da intensa relação dos 

orixás com a natureza. Ele conta que não podemos esquecer que o candomblé usa o oráculo 

como forma de comunicação direta com as forças inteligentes da natureza (orixás) e com 

demais espíritos que se expressam por meio dos fenômenos naturais. O autor segue 

relatando que: 

 

Depois que o mundo foi criado, cada Orixá recebeu uma parte do Axé, que lhes 
dava poder sobre os diversos tipos de seres e coisas manifestados no mundo 
material. Cada Orixá representa uma força diferente da natureza e, apurando nossa 
sensibilidade, podemos verificar que a presença de um orixá e mais viva nos 
ambientes naturais que lhe correspondem. Assim, Oxum (água doce) será 
encontrada nos rios e cachoeiras; Oxalá-Odudua (ar) e Iansã (vento) são acessíveis 
no alto das montanhas; Iemanjá nas praias; para contactar Oxóssi (caçador), 
Ossâim (folhas) ou Ogum (ferro, terra masculina), o local indicado é a floresta; 
querendo aproximar-se de Xangô (trovão), a melhor escolha é uma boa pedreira 
[...]. Determinados cenários naturais podem funcionar como verdadeiros oráculos, 
onde a interação com os elementos auxilia a pessoa no auto-esclarecimento e na 
solução de problemas. (2006, p.43-44) 
 

 Ainda hoje, as expressões simbólicas do candomblé, principalmente os ebós, que se 

espalham pelas zonas da cidade, causam curiosidade, atraindo muitos olhares dos adeptos e 

não adeptos da religião. Por outro lado, ocorre que os rituais externos que reverenciam os 

orixás (os ebós, oferendas ou trabalhos como são também conhecidos) são práticas que 

produzem resíduos, uma vez que utilizam de uma rica diversidade de materiais ou 

elementos (orgânicos e inorgânicos) que são deixados nos locais pelos praticantes. Hoje, 

grupos formados por candomblecistas e umbandistas pensam e divulgam medidas que 

ajudam a preservar a morada dos orixás, através da revisão de certos rituais, sem que haja 

descaracterização simbólica. Com foco ambientalista eles sugerem a substituição de 

materiais usados nos ebós por outros menos agressivos ambientalmente e o retorno ao 

local, por parte dos praticantes, para retirada dos materiais usados. Também orientam a 

utilização da folha como suporte de uma determinada comida ao invés de alguidar de barro; 

não acender velas próximo às matas; não utilizar garrafa e copo de vidro e evitar colocar 

dentro dos rios e cachoeiras os ebós para não poluir as águas (SOBREIRA; MACHADO, 2008). 
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2 O PORTO: YEMỌJÁ NO BRASIL 

 

Akoko n(i) ko ọlọmu a ko (ẹ)gbẹ do
75

 
(Com douçura, junta as pessoas em torno dela). 

 

O mar alimenta os homens, como também se nutre deles. Assim afirma o professor 

da Universidade de Zurique Martin Lienhard (2007), ao refletir sobre espaços decisivos na 

cosmologia dos negros escravos que chegaram às Américas. Ele esclarece que, na 

experiência histórica do escravismo, a morte se associou ao mar, porque foi o mar que 

trouxe os agentes dessa morte lenta que é a escravidão, e porque era no mar onde 

desapareciam para sempre os escravos embarcados para o Brasil e ou Caribe. 

Principalmente entre os descendentes espirituais dos bantos da área Congo-Angola, a 

importância do mar (kalunga) como morada dos mortos parece ter-se reforçado 

enormemente.  

Certamente, durante o deslocamento entre a África e as Américas, onde centenas de 

negros morreram e foram jogados no mar, divindades da água como Iemanjá, Olokun, Hou 

(Agbé e Averekete), Aziri Tobossi, Kaiala, Samba Kalunga, Mami Wata e muitos outros foram 

invocados, possivelmente, através da experiência direta da súplica. 

 Num contexto radicalmente novo, os negros e os seus descendentes culturais 

adaptaram suas cosmologias às novas realidades. Dentre as deusas do mar, trazidas da 

África, Iemanjá, em sua recriação na diáspora negra, é uma das mais celebradas no Brasil. 

Estende seus cultos dos terreiros afastados do litoral até a proximidade do mar.  

Iemanjá é miticamente considerada filha do orixá Olokun, o oceano. No Brasil, o culto   

de Olokun perde sua importância para Iemanjá que se torna a rainha das águas salgadas. Em 

Cuba, ao contrário do Brasil, Olokun é louvado e honrado nas festas de santo, mas não 

possui seus filhos, pois eles não poderiam resistir à sua força. Ele é tido como um orixá 

poderoso e terrível, e é representado por uma máscara sagrada. Uma lenda da tradição oral 

cubana conta que “Olokun é metade homem, metade peixe e vive no fundo do oceano, 

junto a uma gigantesca serpente marinha que, segundo dizem, assoma a cabeça na lua nova. 

Olokun é macho é fêmea e de sua raiz e fundamento nasce Iemanjá”. (CABRERA, 2004, p.35). 

Para a Ialorixá Beata76 de Iemanjá toda água é a mesma água. Assim, se tiver que 

fazer uma oferenda para Iemanjá e não tiver o mar perto, ela coloca na água doce e sabe 
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 Oriki de Iemanjá (VERGER, 2000, p. 303). 
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que Iemanjá vai receber bem o que está sendo oferecido. Beata define a água como Divina. 

Ela acredita que, sendo filha de Iemanjá, deve prestar homenagens a Olokun, porque ele faz 

parte do seu princípio sagrado. Seguindo a tradição africana, para Beata, Iemanjá saiu de 

Olokun.  

Na cultura iorubá, o litoral é um lugar de término e não de origem, pois toda a 

tradição desse povo provém do interior (Verger, 2000). Um mito nos traz referências da 

relação de Olokun, Iemanjá e o mar. 

 

Iemanjá era filha de Olokun, a deusa do mar. Em Ifé tornou-se a esposa de Olofin-
Odudua [...]. Cansada de sua estadia em Ifé, Iemanjá fugiu [...] chegando a 
Abeokutá. Ao norte de Abeokutá vivia Okere, rei de Xati. [...] Okere desejou-a e 
propôs-lhe casamento. Iemanjá aceitou, mas impondo uma condição, disse-lhe: 
“jamais você ridicularizará a imensidão dos meus seios”. [...] mas um dia ele bebeu 
vinho de palma em excesso [...] Okere, vexado, gritou: “você, com seus seios 
compridos e balançantes!” [...] Iemanjá, ofendida, fugiu em disparada. [...] Iemanjá 
antes do seu primeiro casamento, receberá de sua mãe, Olokun, uma garrafa 
contendo uma porção mágica. Olokun instruiu a filha a quebrar a garrafa, em caso 
de necessidade, jogando-a no chão. Em sua fuga Iemanjá tropeçou e caiu. A garrafa 
quebrou-se e dela nasceu um rio. As águas tumultuadas deste rio levaram Iemanjá 
em direção ao oceano [...] Iemanjá foi-se para o mar de sua mãe Olokun. Aí ficou e 
recusa-se, desde então, a voltar em terra. (VERGER, 1997, p.50-52) 

 

Iemanjá é cultuada dentro dos candomblés tendo rituais próprios que são expressos 

por meio de uma rica simbologia que se revela em canções, danças, comidas e nos 

paramentos que compõem o seu vestuário. Ela também é venerada em grandes festejos em 

locais públicos que acontecem à beira de rios, lagoas e praias, nas diversas cidades 

brasileiras. Ocasião em que recebe muitas oferendas: flores, comidas, sabonetes, perfume, 

pentes, espelhos, etc.  

Ao estudar a recriação das performances africanas no Brasil, Zeca Ligiéro destaca o 

processo de recuperação de uma memória por meio do ritual: 

 

Os africanos trouxeram formas celebratórias originais de suas etnias e utilizaram 
sua performance como forma de “recuperar um comportamento”, o qual eles 
haviam sido forçados a abandonar pela própria condição de escravos longe de sua 
cultura. Inicialmente, suas formas celebratórias (dança/canto/batuque) foram 
duramente perseguidas; aos poucos, passaram a ser toleradas e, em alguns casos, 
incentivadas pelo poder local e pela igreja. Vamos perceber que esse processo de 
transformação e negociação foi longo e gerou tipos diferentes de performances, 
não só devido ao número extenso de etnias provenientes do antigo continente, 
como pela própria interação criada com o contexto local. No afã de recuperar 
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Ialorixá Beata de Iemanjá. Comunicação com a autora, 2013. 
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rituais e celebrações antigas, são criadas novas e vigorosas tradições, 
genuinamente africanas, mas miscigenadas dentro do próprio processo formador 
do país. (2011, p. 135 – 136) 

 

Nas festas promovidas pelo poder público e a igreja católica, desde o período 

colonial, Mary Del Priore (2000, p.89) confirma aspectos da tese de Ligiéro que, negros, 

mulatos e índios manipulam brechas no ritual e as impregnam de representações de sua 

cultura específica. Como bem salienta a pesquisadora, esses segmentos da sociedade 

colonial “transformam as comemorações religiosas em oportunidade para recriar seus 

mitos, sua musicalidade, sua dança, sua maneira de vestir-se e aí reproduzir suas hierarquias 

tribais, aristocráticas e religiosas”. Essa transformação não é resultado de um único encontro 

e sim de múltiplos encontros, que, de forma sucessiva, adicionam novos elementos ou 

reforçam elementos antigos (BURKE, p. 31).  

Na zona de conflito e repressão, como contrapartida e estratégia de defesa, cria-se o 

“sítio do segredo”, com a manipulação dos mistérios, dos ditos fundamentos. A festa de 

Iemanjá, tanto no espaço do terreiro como no espaço urbano, acontece através do jogo do 

que se esconde e do que se mostra (MENEZES SANTOS, 2005). Nessa perspectiva, a festa na 

praia tem um caráter tanto sagrado como profano. 

Em seus estudos pioneiros das tradições africanas na Bahia, Nina Rodrigues (1977) 

nota que, por volta de 1897 e 1899, no final do século XIX, o mito de Iemanjá se confunde 

com o da sereia e com o da Mãe D’água, e isso é expresso nas formas e imagens que a 

representam. O da sereia, metade mulher e metade peixe ou da mulher branca saindo do 

mar, com o corpo escultural e cabelos pretos e longos. Essas imagens estão presentes até 

hoje em nossa cultura. Arthur Ramos (2007) inclui na confluência mítica descrita por Nina 

Rodrigues as Nossas Senhoras católicas. Já, Ruth Landes, descreve Iemanjá da seguinte 

forma: 

 

Como sendo a esposa mais nova de Oxalá. É identificada como uma das Virgens 
Maria, voluptuosa, representada com seio vastos e ancas largas e sexualmente 
potente. [...] É muito querida entre as mulheres, especialmente as robustas. As 
canções e as danças do seu ritual são suaves e agradáveis. É uma nova edição da 
mammy americana. (2005, p. 376) 

 

No Brasil os diferentes grupos étnicos e seus descendentes, apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas e de viverem distantes dos seus costumes locais, conseguiram 
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preservar tradições sagradas. “Obrigados a conviver com culturas diversas na diáspora, estas 

tradições aprenderam a se relacionar com as demais culturas africanas e ainda com as 

culturas dos colonizadores e a se recompor nestes diálogos.” (SOUZA, F, 2007, p.31).  

Múltiplos foram os modos de driblar o Estado e a Igreja na intenção de preservar valores 

culturais, mitos, narrativas e rituais performáticos, que foram reconstituídos por meio de um 

intenso discurso oral, corporal e litúrgico. 

Desse encontro marcado por um jogo que combina resistência e transformação; 

descontinuidade e adaptação; imaginário e memória, Iemanjá também é nomeada na 

cultura brasileira, como Dona Maria, Rainha do Mar, Sereia Mucunã, Inaê, Marabô, 

Dandalunda (Angola), Aiucá, Sereia, Caiala (Congo), Janaína ou Dona Janaína, Princesa, Iara, 

Mamãe Guiomar e Malemba. Recuperação de uma divindade com a roupagem de novos 

elementos. 

 

 2.1 REPRESENTAÇÃO E IMAGEM: TRANSFORMAÇÃO DE UMA DEUSA  

 

Segundo Zeca Ligiéro (2011, 2007) nos seus textos Arte em movimento: ritmos visuais 

e matrizes ancestrais e Artes do Corpo: desenhando um espaço sagrado, a arte africana no 

Brasil foi recriada a partir da memória dos africanos mais antigos. Ele ressalta que as artes 

visuais das culturas afro são formas expressivas carregadas de conteúdo cultural ancestral, 

vivificadas por meio do movimento, da gestualidade e rítmica própria. O autor percebe em 

estátuas de grandes artistas negros e mulatos e nas manifestações espetaculares um 

denominador comum: “uma relação rítmica espacial do corpo em movimento, do corpo 

como espaço sagrado, do corpo que está em harmonia com as forças da natureza, bem 

como, com seus ancestrais, vistos assim como expressão do divino”. (2007, p. 43). 

Roberto Conduru (2007) estudioso da arte afro-brasileira estima que a cultura 

material africana sobreviveu, sobretudo, nas mentes, na memória e no imaginário dos 

africanos que chegaram no Brasil. Como poucos elementos puderam ser trazidos da África 

no processo de escravidão, segundo Conduru, as adaptações foram inevitáveis. Neste 

percurso, a cultura material das religiões afro-brasileiras se expressa através de diferentes 

caminhos: 
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Caminhos que se estendem desde a procura de autenticidade e pureza africana – 
seja com a preservação dos rituais, seja com o aprimoramento renovado dos 
mesmos devido à continuidade dos fluxos culturais entre África e Brasil – até 
misturas conciliatórias de valores e formas africanas, americanas, européias, 
orientais. Diversidade que também deriva das dificuldades encontradas pelos 
africanos e afro-descendentes no Brasil para manter suas práticas religiosas 
durante a vigência da escravidão, frente à repressão que perdurou mesmo após o 
fim da mesma e o cerceamento mais ou menos dissimulado ainda hoje vigente, 
que geraram e geram estratégias de ocultamento e dissimulação. (CONDURU, 
2007, p. 26 – 27, grifo nosso) 

 

A passagem de Iemanjá da África para o Brasil provocou alterações significativas em 

sua simbologia e na forma que ela é representada junto às religiões afro-brasileiras.  A sua 

imagem sofreu uma verdadeira transmutação, de uma divindade do rio Ogum, negra, 

corpulenta, de seios fartos e desnudos e que é representada numa atitude ritualizada, para 

uma mulher jovem, branca, de corpo escultural que anda sobre as águas do mar, seu novo 

domínio. No Brasil, a imagem de Iemanjá pode ser vista por todos e em todos os lugares: em 

algumas praias e praças, pintada nas paredes de lojas comerciais, shopping, etc.  

 

 

Figura 16: Essa é uma representação típica Iorubá de Iemanjá.    Figura 17: Estátua de Iemanjá, Salvador/BA 
Essa figuração parece também estar ligada ao culto de Xangô       acervo MAE-USP.     
Etnia Iorubá –República Popular do Benim 
Museu Afro-Brasileiro de Salvador 
 

É possível notar na figura 16 e 17 a forma que Iemanjá é representada na África. Há 

um predominio da configuração redonda que contrasta com os traços lineares da linha dos 

ombros. Apesar da formalidade e serenidade da figura, os seios grandes e caidos estão 

evidentes confirmando o seu domínio sobre a fecundidade. Na parte debaixo, possivelmente 

um indumento volumoso deixa o seu corpo, do quadril até os pés, corpulento. Nas mãos e 
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na cabeça, Iemanjá sustenta dois objetos que provavelmente são usados para guardar os 

seus axés. O corpo esculpido centraliza uma expressão ritualizada que nos remete 

imediatamente a uma ação, a um movimento. A divindade negra condensa na expressão 

corporal, na indumentária e nos objetos sagrados que carrega nas mãos e na cabeça, uma 

prática ancestral que simbolicamente se anuncia num modo de agir, de performar um ato 

cerimonial. Para Alberto da Costa e Silva “há uma fúria de vida nestas imagens paradas como 

se fossem mover-se e que nos contam de uma cultura em que o sagrado e o profano não se 

distinguem.” (2004, p.54). Talvez a fúria de vida de Silva seja o que Robert Farris Thompson 

chama de movimento.  Zeca Ligiéro explica que: 

 

Para Thompson o movimento não necessariamente é representado pelo 
deslocamento da massa pelo espaço; muitas vezes se apresenta em estátuas, como 
uma espécie de concentração enérgica, como se estivesse se recarregando. Ele 
percebe as estátuas esculpidas em madeira ou pedra como ícones que condensam 
a energia sinestésica em atitudes, ou seja, determinadas posições do corpo. 
(THOMPSON apud LIGIÉRO, 2011, p. 219) 

 

No Brasil, a Rainha do Mar é representada em quadros, esculturas e gravuras com 

novos contornos, cores e vestimentas. Ligiéro (2007b) declara que a tradição oral do Brasil 

tem influenciado a escrita de histórias que se funde com outras tradições presentes na 

cultura popular, incluindo o congo-angola e os nativos brasileiros. Certamente, na fusão de 

tradições, o mito e a imagem de Iemanjá sofreram uma significativa restauração. 

Segundo Aleida Assmann (2011) em seu livro Espaços da recordação, as imagens 

afetam a imaginação de maneira especial e, por isso, detêm uma força especial de cunhar 

impressões. A autora afirma que existem as imagens agentes que são imagens de grande 

efeito que, por sua força expressiva, são inesquecíveis e, por isso, podem ser utilizadas como 

suporte memorativo. O principal apoio das recordações é o afeto. A mente, diz Assmann 

(2011), é estimulada por algo novo, excepcional ou Incomum, uma imagem inconveniente e, 

por isso, inesquecível. Ela cria uma ponte ao conceito meta. Assim, é comum a imagem 

inconveniente colocar algo em movimento através da deformação e desfiguração, como 

observado nas figuras abaixo. 
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Figura 18 e 19: A Negra de Tarsila do Amaral e Iemanjá, séc. XIX. 

 

Estas duas imagens, se conectam perfeitamente com o oriki de Iemanjá recolhido por 

Pierre Verger em Abeokutá.  

“Diante do rei ela espera, altivamente sentada”. 

Zeca Ligiéro (2011) ao falar da arte moderna brasileira e das estéticas africanas 

comenta que reconhece na negra de Tarsila a imagem de Iemanjá do século XIX. Assim me 

parece a Negra monumental de Tarsila: divindade corpulenta sentada no chão com um dos 

seios destacado por sua deformação e cabeça raspada, marca de iniciação entre diversas 

culturas africanas. A imagem sublime das mamas que choram, a derramar um pranto 

caudaloso. Das mamas fluem águas sagradas que abençoam a terra fecundando-a e 

transformam a sua saga de maternidade em uma oferta de identidade e proteção. A imagem 

de Tarsila chama a atenção por sua deformação e cores vibrantes. Segundo Ligiéro “ela nos 

remete ao universo afrodescendente não só por causa do modelo negro, mas por ser um 

conjunto escultural e pictórico totalmente articulado com as estéticas oriundas daquele 

continente”. (2011, p. 204). A figura de Tarsila não recorda Iemanjá, ela torna Iemanjá 

permanentemente presente. 

 Em relação à representação de Iemanjá do século XIX, Ligiéiro torna claro que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Esta imagem da deusa do mar negra é atípica e diferente totalmente das esculturas 
glamorosas difundidas pelos adeptos da umbanda, em que a grande matriarca se 
transformou numa espécie de Vênus cabocla, com pele morena, longos cabelos 
lisos, cintura fina e formato de rosto ocidental. Mas essa antiga representação de 
Iemanjá parece fugir também de uma iconografia tipicamente iorubá (origem do 
grande orixá), conforme registrado por Pierre Verger. (2011, p. 204)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Dentro desse enredo de formas, posições e representações do corpo feminino de 

Iemanjá, outra imagem nos chamou a atenção, a estátua da Mãe Preta. Novamente são os 

orikis que revelam a essência da figura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Figura 20: Mãe Preta
77

, praça pública de Campinas/SP. 
 Estátua construída pela Associação dos Homens de Cor de Campinas. 

 

“Teu filho será alimentado”. 

“Ela cria todas as crianças vindas de fora”. (VERGER, 2000, p. 303). 

Em Campinas é possível ver essa estátua que poderia muito bem representar Iemanjá 

na contemporaneidade. Ela em muito se parece com a figura de Iemanjá do século XIX, só 

que, sentada com as pernas semi-flexionadas, entreabertas e amamentando uma criança. “O 

seio é um símbolo de proteção, de suavidade, de segurança.” (CHEVALIER, 1999, p.809). É 

associado às imagens de intimidade, de oferenda, de dádiva e de refúgio.  

Roberto Conduru (2007) chama a atenção para a representação dramática da Mãe 

Preta que apresenta o retrato da ama-de-leite que divide o alimento que brota do seu corpo 

e o amor entre o seu filho e o dos senhores. Aliás, o autor ressalta que um tema dominante 

nas representações de afro-descendentes é a mulher que, além de macumbeira e mãe, 

aparece como baiana, vendedora e mulata sensual. 

                                                                 
77

 Sobre o tema Lucílio de Albuquerque (1877 - 1939) expôs Mãe Negra no salão de 1912, A tela representa 
uma mulher negra, igualmente sentada sobre o chão, amamentando uma criança branca, enquanto olha o 
próprio filho posto de lado.  
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Figura 21 e 22: Representações de Iemanjá na forma humana e de sereia.                                                                                             
 

Na teia de significados, Iemanjá seria, como figura marinha, ora mãe e propiciadora 

de peixe e pesca farta aos pescadores, ora sereia sedutora e sensual. Na figura 21 e 22 

vemos duas configurações de Iemanjá muito conhecidas em todo território brasileiro. A 

primeira imagem mostra uma bela mulher branca, sensual e atraente, de cabelos negros e 

longos (símbolo de feminilidade), seios fartos e quadris largos (símbolo de fertilidade). 

Trajando um vestido esvoaçante, dando a clara impressão de estar andando na superfície do 

mar. Essa representação em nada lembra a imagem da deusa na África. Peter Burke (2008, 

p. 17) ao discutir hibridismo cultural, comenta que: “toda inovação é uma espécie de 

adaptação e que encontros culturais encorajam a criatividade”.   

Neste caso, é possível dizer que a iconografia78 de Iemanjá sofreu um processo de 

destruição de elementos que expressam a estética negra: cabelos ornados por tranças ou 

qualquer outro penteado de inspiração africana; uso de colares; vestuário estampado e de 

cores fortes. A imagem da deusa negra sofreu um processo de branqueamento a partir de 

uma estética euro-brasileira. Cristiane Amaral de Barros em sua dissertação Iemanjá e 

Pomba-Gira: imagens do feminino na umbanda “acrescenta ser Iemanjá a única divindade 

africana a ter sua representação, sua imagem exclusiva no Brasil. [...] Teria sido obra da 

umbanda a criação de uma nova imagem.” (2006, p. 36). Uma imagem que oferece a deusa 

                                                                 
78

 Segundo Armando Vallado, “com o surgimento da umbanda nos anos 30, Iemanjá tem reforçado seu papel 
de mãe associada a Nossa Senhora. Ela assume aqui aspectos iconográficos que deixam de lado – conforme se 
dá em todo o processo de formação da umbanda – seus traços africanos originais, assumindo características 
inteiramente européias. [...] Ela é Stella Maris, como é Nossa senhora. Embora ela seja a grande mãe da 
umbanda, ao lado do grande pai que é Oxalá, seu papel cotidiano umbandista é bastante reduzido. Ela assume 
a chefia de falanges de “espíritos de luz”, comandando espíritos de caboclos e iaras que, muitas vezes, recebem 
nomes alusivos a tal aspecto, como por exemplo: Caboclo do Mar, Caboclo Estrela do Mar, Janaína, Cabocla 
Iara, etc.” (2002, p. 38). 
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com um vestido justo, exalando sensualidade, ao sobressair suas ancas fartas. Ligiéro (1998) 

salienta que a imagem de Iemanjá, de uma jovem, branca de cabelos negros, longos e lisos 

assegurou a sua aceitação por todos setores da sociedade brasileira. Armando Vallado em 

seu livro Iemanjá: a grande mãe africana do Brasil comenta que o teólogo católico Frei Boff 

interpreta de forma positiva as modificações sofridas no desenho de Iemanjá, declarando 

que a figura de Maria obriga Iemanjá a mudar e a evoluir o seu caráter mítico e cultural de 

mulher sensual e fascinante, para tornar-se, a mãe purificadora e compreensiva. 

Na figura 22, a deusa aparece na forma de uma sereia. Na África algumas divindades 

são representadas como sereia. Como a Mami Wata encontrada no Benim, Togo e Gana, não 

sendo essa configuração estranha no próprio continente. 

 Segundo o psicólogo e analista Marcos Fleury de Oliveira (2010), a sereia é uma 

imagem recorrente em muitas culturas. E é surpreendente a quantidade de histórias e 

lendas sobre sereias no continente americano, e vamos encontrá-las em lendas esquimós no 

Canadá, México, Brasil, Argentina e Chile, através de Iemanjá no candomblé, e nas lendas 

amazônicas sob a figura de Iara. 

Marcos Fleury de Oliveira (2010) em seu texto Sereias, Iaras e Iemanjás: a sedução da 

alma conta que os relatos mais conhecidos sobre as sereias vêm da antiguidade clássica, 

sendo o episódio mais famoso aquele na Odisséia, de Homero, onde Ulisses exausto depois 

de tantos anos tentando retornar para casa, tem que atravessar a região onde ficavam as 

sereias. Outro episódio importante é o de Orfeu que embarca com a expedição dos 

Argonautas e, no encontro com as sereias, põe-se a cantar de tal forma e com tal encanto 

que consegue superar o fascínio do Canto das Sereias.  

Oliveira (2010) frisa também que, na tradição clássica, as sereias são descritas como 

ameaçadoras e vorazes, mas também vamos encontrar sereias protetoras e maternais. Elas 

também são retratadas como prostitutas e foram identificadas como santas, e como 

divindades de importantes mitos de criação.  

É ainda Oliveira (2010) quem diz que os mitos e lendas do folclore indígena brasileiro 

também nos trazem inúmeras histórias de sereias que, por aqui, foram batizadas de Iara. 

Mas o que, de fato, parece pertencer ao imaginário indígena é a entidade fantástica 

conhecida como Igpupiara, que habita o fundo das águas, e, o ciclo da Cobra Grande ou da 

Boiúna, uma serpente imensa que, com o tempo, passou a ser chamada também por Mãe 

d'água, que é uma representação que vai facilitar o sincretismo com as lendas e mito do 
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branco europeu e do negro africano. Os navegadores portugueses trouxeram 

evidentemente muito das lendas de sereias ligadas à tradição greco-romana e européia, 

além de lendas próprias como as das Mouras Encantadas. 

Sobre o canto sedutor das sereias, o autor destaca que, o canto é um dos elementos 

simbólicos mais expressivos associados às sereias. Isso é sedução. E que essa atração 

encantadora e irresistível é parte essencial desse símbolo. As sereias cantam para que 

mantenhamos o diálogo criativo com o inconsciente, com a imaginação, entre a vida e a 

morte, entre a sereia e o pescador que, afinal, somos todos nós. Mas, alerta Oliveira, o 

fascínio que sentimos pelas sereias não pode ser compreendido com base em interpretações 

rasas em torno do tema da sexualidade. Entre outras coisas a sereia representa a sedução 

arquetípica que obriga as mudanças para que se dê ouvidos à alma, à anima, para que 

dialoguemos com nossas potências inconscientes e para que possamos de fato dar asas à 

nossa imaginação simbólica, criativa. Essa é a sedução essencial, expressão profunda do 

arquétipo da anima, arquétipo de ligação, seja ele representado como sereia pássaro, sereia 

peixe, amante, santa, prostituta, Iara, Boto ou Iemanjá.   A sedução / canto é a expressão 

primordial da anima. 

 

 

Figura 23, 24 e 25: imagens poéticas de sereias: afro-brasileira, europeia e ameríndia. 

 

Espelhos, pentes, sabonetes, perfumes são presentes dados à deusa do mar desde a 

África. O espelho é um símbolo também atual dentro dos terreiros. Iemanjá, na festa pública 

do candomblé, dança com indumentárias rituais na cor, branca, azul, prata ou verde-claro.  

Na cabeça, uma coroa prateada (adê) com franja de contas transparentes lhe cobre o rosto. 

Nas mãos ela segura o abebê (o leque) e a alfanje (de algumas qualidades de Iemanjá) em 

metal branco. Esses são os seus emblemas, paramentos. Curiosamente o abebê, um leque 
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redondo, é um emblema que incorpora a serenidade e o comando da água das deusas dos 

nagôs (THOMPSON, 2011).  

 

Figura 26: Adê de Iemanjá na cor prata com detalhes azuis. Destaque para os dois peixes em oposição 
com uma estrela entre os dois. Alfanje em prata e pedras transparentes. 

 

O abebê, diz Raul Lody (2006), com o seu corpo ovalado, circular é uma 

representação da cabaça que, por sua vez, é o ventre. Também é comum a forma de meia-

lua. Ele representa o poder criador, a fertilidade do elemento feminino. O abebê pode ser 

construído a partir de diferentes materiais. Couro com acréscimo de contas e búzios; 

diferentes folhas metálicas como o latão, cobre, alumínio, ferro niquelado na maioria com 

acréscimos de espelhos redondos e recorte vazado de figuras: sereia, peixe, coração, estrela, 

concha. O espelho é fixado no centro do objeto, na parte principal do abano. O peixe, 

elemento presente na simbologia de Iemanjá, é sinônimo iconográfico das águas que o 

abrigam. Por sua enorme capacidade de reprodução, ele é símbolo de vida, de fecundidade 

e da restauração cíclica (CHEVALIER, 1999). 

 

  

Figura 27, 28 e 29: abebê de Iemanjá no formato de meia-lua, redondo de metal e de madeira e 
madrepérola. 

 

Iemanjá não é uma figura materna feminina passiva. Ela é uma matriz energética 

extremamente poderosa que controla uma série de atributos. De mãe, provedora, esposa, 
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além de possuir os segredos das profundezas do oceano, da destruição incrivelmente forte 

personificada por maremotos (OMARI-TUNKARA, 2005). No Brasil, o culto de Iemanjá, ao 

exaltar determinadas características da deusa, atualizou, preponderantemente, algumas de 

suas potencialidades em detrimento da sua força destrutiva. De todas as qualidades de 

Iemanjá, certamente, o atributo de mãe que sempre está disposta a amparar e compreender 

os seus filhos, foi o mais destacado. Iemanjá significa a energia materna. A energia que ajuda 

o ser humano a construir, a ser, a fazer. Talvez, essa energia, no momento tão árduo da 

escravidão, é que foi tomada como relevante para auxiliar as sacerdotisas na fundação dos 

terreiros de candomblés.  

Iemanjá é reconhecida como rainha, mãe, protetora e provedora de fertilidade e 

prosperidade. Ligiéro comunica que “Iemanjá se desdobra em amores e compreensão na 

criação de seus filhos. Além daqueles que nascem de si própria, ela aparece nos mitos 

recolhendo também os filhos rejeitados por outras deusas” (2006, p. 98). A deusa mãe figura 

também como a grande protetora dos marinheiros, pescadores e estivadores. 

Os mitos iorubanos contam muitas das relações de Iemanjá. Iemanjá seduz o seu 

filho Xangô. Ajuda Olodumaré na criação do mundo. De suas entranhas teriam saído todos 

os orixás. Ela destrói a humanidade com sua ira para vingar seu filho querido. Em fuga, faz da 

sua morada o mar. Iemanjá trai o seu marido, Ogum, com o senhor da Terra e, por isso, é 

perseguida e mordida pelo cão de Ogum. Buscando prazer ela seduz os pescadores que 

acabam se afogando no mar. Ela adota crianças como se fossem seus filhos. As lendas de 

Iemanjá falam de ruptura; o começo de uma nova vida; a falta de amor, compreensão e 

ausência de seus esposos; e da deformidade física de seu corpo. 

Iemanjá participa do grupo de orixás associados à criação, representando a figura da 

grande mãe de quase todos os orixás, o princípio da fertilidade por excelência. Uma lenda 

retrata o fato:  

 

Iemanjá casou-se com seu irmão Aganju, a terra firme, e com ele teve um filho 
chamado Orumgan.  Orumgan nutriu pela mãe incestuoso amor. Durante uma das 
viagens do marido, Orumgan raptou e violentou Iemanjá. Usurpada, ela abandonou 
o lar em desespero, sendo perseguida pelo filho. Em fuga, Iemanjá caiu desfalecida 
sobre a terra e do seu ventre dilacerado num inchaço nasceram todos os orixás. 
Cada filho de Iemanjá tem sua história e seus poderes. (PRANDI, 2001) 
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Neste relato, embora Iemanjá, sob angustiante perda moral e grande sofrimento 

físico, concebeu os deuses nagôs que fundaram a cultura iorubá. Ele comunica também o 

início da saga de Iemanjá como mulher-mãe fecunda, condescendente e conciliadora. 

Quando a criança aprende a falar, ela passa a ser cuidada por seu “orixá de cabeça”79 

e por Iemanjá. É o orixá que ajuda a pessoa a decidir sobre seu comportamento social e o 

seu próprio destino, podendo às vezes influenciar, e até exigir “insistentemente” obediência. 

Iemanjá é a protetora das cabeças e rege o equilíbrio emocional e a loucura. Conta um mito 

que: 

 

Quando Olodumarê fez o mundo deu a cada orixá um reino, um posto, um 
trabalho. [...] Para Iemanjá, Olodumarê destinou os cuidados de Oxalá. Para a casa 
de Oxalá foi Iemanjá cuidar de tudo: da casa, dos filhos, da comida, do marido, 
enfim. Iemanjá nada mais fazia que trabalhar e reclamar. Se todos tinham algum 
poder no mundo, um posto pelo qual recebiam sacrifícios e homenagens, [...] 
Iemanjá falou tanto nos ouvidos de Oxalá que ele enlouqueceu. Seu ori, sua 
cabeça, não aguentou o falatório de Iemanjá. Iemanjá deu-se conta do mal que 
provocara e tratou de Oxalá até restabelecê-lo. Cuidou do seu ori enlouquecido, 
oferecendo-lhe água fresca, obis, pombos brancos e frutas. Oxalá ficou curado. 
Então com o consentimento de Olodumarê Oxalá encarregou Iemanjá de cuidar do 
ori de todos os mortais. Iemanjá ganhara enfim a missão tão desejada. Agora ela 
era a senhora das cabeças. (PRANDI, 2001, p. 397 – 399) 

 

Iemanjá é um orixá que tem o poder de curar as doenças utilizando água, sem 

derramamento de sangue, com sua própria riqueza, os peixes, e pode, por meio do ritual do 

bori, cerimonial de fortalecimento do ori, equilibrar e fortalecer a cabeça do indivíduo. Daí o 

título Ìyá ori, mãe do ori. 

As cores de Iemanjá são o branco incolor e representações do azul-celeste e o verde-

água. Os materiais transparentes, como as contas de cristal e metais prateados, lhe 

correspondem. Seu dia da semana é Sábado, e, ela é reverenciada pelos devotos através da 

saudação Odò Ìyá (mãe do rio), Odò fé iyabá (amada senhora do rio) ou Eerú ìyá (mãe das 

espumas das águas), que remete à sua origem nas águas doces. Renato da Silveira (2006, p. 

475) informa que “já em Abeokutá, ela era eventualmente saudada como Arugbo Olokun, a 

‘velha senhora do mar’”.    

Gisèle Omindarewá Cossard apresenta o orixá Iemanjá com características e 

peculiaridades singulares e distintas. Também denominado de “qualidades ou avatares, que 
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 É o orixá tido como guardião da pessoa com quem é ligado primordialmente. 
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são múltiplas invocações dos orixás”. (2008, p. 51). Ela pode ser velha ou nova, usar cores ou 

somente branco, viver em locais diferentes do mar. 

Yá Ogunté, luta nas estradas com Ogum. Sua cor é o verde claro. Usa abebê e alfanje. 

Recebe oferendas nas pedras, nos arrecifes, na beira do mar. Yá Sabá, Velha manca, vive nas 

espumas das ondas, ligada à cor branca. Foi mulher de Orumilá. Carrega abebê. Yá Sessu, 

das águas profundas, ligada ao azul cor de anil. Carrega alfanje e abebê. Yá Tonã, ligada ao 

azul-escuro, vive nas partes profundas das águas doces. Não aceita dendê. Yá Awoyo, vive 

sobre as rochas no fundo das águas. Só usa branco, cristal transparente e prata. Manda nas 

marés e nas fases da lua. Yá Agriborá, era o orixá da mãe de Obá Biyi, mãe Aninha. Não 

gosta nem de barulho e nem de luz.  Yá Quinibu, fica na pororoca, no encontro do rio com o 

mar. Yá Quilesê, fica no rodamoinho da pororoca. Yá Assomi, vive na beira d’água e não 

come camarão. Yá Camarô, velha rabugenta, vive nas grutas do mar.  

Lydia Cabrera (2004, p. 37-38) fala de sete qualidades de Iemanjá: Iemanjá Awoyó, a 

primogênita, a mais velha. Vai guerrear defendendo seus filhos. Iemanjá Oketé (Okuté, 

Okutí, Kubini), a do azul pálido, está nos arrecifes da costa. É mulher de Ogum e guerreia 

com ele. É feiticeira e de gênio violento. Iemanjá Mayaleo ou Mayelewo, mora nos bosques, 

num pequeno poço ou manancial. É feiticeira e tem relação com Ogum. Iemanjá Ayabá ou 

Achabá, perigosa, usa uma correntinha no tornozelo. Foi mulher de Orumilá. Iemanjá Konlé 

ou Konlá, a da espuma, Está na ressaca. Iemanjá Akuara, das duas águas. Mora na água doce 

com Oxum. Iemanjá Asesu, a mensageira de Olokun, a da água turva, suja. Muito séria, lenta 

e esquecida. Vai no esgoto, nas latrinas e cloacas. 

Iemanjá é nomeada com uma determinada qualidade de acordo com o que faz e 

onde vive. A qualidade produz todo um modo de ser de Iemanjá que se reflete na 

performance do iniciado. O atributo origina a composição do figurino ritual, as cores, os 

emblemas, as comidas, a execução de atos e a dinâmica apresentada na dança. Ou seja, 

algumas características gerais de Iemanjá são mantidas e outras são destacadas conforme a 

zona de domínio, tido também, como “caminho das águas”. 
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2.2 O FEMININO NO TERREIRO 

 

Fêmea força que não se afronta.
80

 

 

Segundo a Ialorixá Helenita81 de Iemanjá, Iemanjá é quem rege os lares, dando 

sentido de família a um grupo de pessoas que vivem debaixo do mesmo teto. Ela rege todas 

as reuniões de família e dá o sentido de união, seja ligada por laços consanguíneos ou não.  

No candomblé, o culto de Iemanjá atua organizando e dando sentido ao grupo, a 

comunidade do egbé, ao mesmo tempo em que transforma essa convivência num ato 

familiar. 

Rita Laura Segato (2005) oferece um quadro condensado dos traços de Iemanjá vistos 

pelos membros do culto. Segundo os membros, os filhos de Iemanjá são lentos e não agem 

em tempo para conseguirem o que querem. Eles parecem sempre cansados, apáticos e 

desanimados. São meigos e educados, mas não são espontâneos. Formais e discretos, 

seguem sempre a mesma rotina. Os filhos de Iemanjá não gostam de extravagâncias e nem 

de desordem. Não são vivazes, mas astutos e ardilosos. Não deixam transparecer nada, não 

são francos. Perdoam facilmente, mas estão sempre prontos a, novamente, cobrar de você o 

erro. Eles são emotivos e choram com facilidade. Iemanjá é melancólica, mas também pode 

ser feroz: uma mulher assim, uma mulher peixe, que habita no fundo do mar, deve ser feroz 

para que os peixes não a devorem.  Os filhos de Iemanjá são respeitosos e confiáveis no 

cumprimento dos seus deveres. São responsáveis e sérios e, por isso, muito solicitados nas 

tarefas do terreiro. As tarefas sob sua responsabilidade são sempre cumpridas com muito 

zelo.  

Como já mencionado no primeiro capítulo, na diáspora forçada de diferentes grupos 

étnicos africanos para o Brasil, homens e mulheres foram destituídos de suas terras e da 

estrutura tradicional que ordenava suas práticas sociais e rituais.  Mas esses indivíduos 

vieram carregados de subjetividade, estrutura tradicional comunitária, construções 

simbólicas, modos de perceber o real. Traziam consigo hábitos alimentícios, festividades, 

estruturas linguísticas, pensamento político e, em especial, religiosidades.  
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Oriki de Oxum. (SÀLÁMÌ apud RISÉRIO, 1996, p. 151). 
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Ialorixá Helenita de Iemanjá. Comunicação com a autora, 2013. 
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No sistema colonial escravista, os indivíduos cativos com suas estruturas simbólicas e 

identidades foram confrontados com várias outras existentes naquela sociedade brasileira 

que então se formava. No confronto com a cultura ibérica e o catolicismo hegemônico, esses 

grupos criaram novas organizações consideradas ícones da resistência dos africanos e seus 

descendentes.  

 

 As organizações primordiais têm uma referência comum entre os Terreiros de 
Candomblé e as Irmandades religiosas. Essa referência se constitui das tradições, 
valores, princípios que se estruturam através de fundamentos da mitologia que fala 
de ancestrais, suas histórias, seus poderes, suas representações que se repetem no 
cotidiano através de celebrações rituais em espaços socioculturais, mítico-
religiosos denominados Terreiros de Candomblé. (SIQUEIRA, 2008, p. 98) 

 

Parés (2006) observa que a criação do candomblé não pode ser pensada somente 

como uma resposta de resistência à escravidão, ela deve ser pensada ainda como resultado 

do encontro intra-africano. “A reatualização das práticas religiosas africanas podia responder 

às estratégias contra infortúnio, que iam além da escravidão, ou satisfazer a necessidades de 

solidariedade grupal ou complementariedade dialética inerentes à micropolítica africana.” 

(2006, p. 127). 

João José Reis (1991) elucida que os africanos passaram por uma série de repressões, 

sendo marginalizados desde suas primeiras manifestações. Nesse processo, tanto o 

candomblé como as Irmandades, ajudaram a estabelecer laços fictícios de família entre os 

frequentadores. Esse fato auxiliou a criação de redes de solidariedade e de ajuda mútua 

entre negros escravizados e libertos. E, ainda de acordo com Reis (1991, p.55), “Cabia à 

“família” de irmãos oferecer a seus membros, além de um espaço de comunhão e 

identidade, socorro nas horas de necessidade, apoio para conquista da alforria, meios de 

protesto contra abusos senhoriais e, sobretudo rituais fúnebres dignos”. As congregações 

religiosas foram formadas e lideradas essencialmente por negros libertos, por terem estes, 

maior mobilidade e disponibilidade de recursos (PARÉS, 2006). 

No contexto da formação do candomblé a participação feminina foi bastante 

expressiva.  Para termos noção desse fato, citamos os apontamentos de Luis Nicolau Parés 

(2006, p.136-137) sobre a liderança e o gênero dos participantes dos candomblés ao longo 

do século XIX.  Na primeira metade do século XIX, sendo a maioria, os africanos lideraram os 

candomblés. Na segunda metade houve um pequeno decréscimo. Em relação à liderança do 
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culto, os homens, na sua maioria africanos, é que permaneceram no poder  durante todo o 

período pré-abolição.  A liderança feminina só foi aumentando ao longo da segunda metade 

do século XIX, sendo bastante expressiva no início do século XX.  No entanto, durante todo o 

século XIX, a maioria dos participantes era formada por mulheres. E Parés (2006, p. 136) 

explica que “sobre o aspecto ritual a possessão é considerada normalmente um papel 

simbolicamente feminino e passivo em que a devota é “montada” pela divindade”. Sobre o 

aumento da presença feminina no candomblé, Parés, finaliza o seu pensamento citando a 

conclusão da pesquisadora Rachel Elizabeth Harding sobre o fato: 

 

Além de constituir a maioria da clientela dos candomblés, as mulheres eram, 
portanto, também iniciadas em maior número. Logicamente, com o progressivo 
declínio dos líderes africanos, as novas gerações de mulheres crioulas formavam a 
base social mais numerosa para substituí-los na liderança. Por outro lado, no 
sistema escravocrata, especialmente no âmbito urbano, as mulheres negras 
tiveram maior independência econômica e mobilidade social do que os homens. 
Elas obtinham com maior facilidade a alforria e chegavam a se converter em 
pequenas ou médias empresárias, sobretudo do setor alimentício, Nesse caso, a 
hegemonia na liderança religiosa refletiria o maior status social das mulheres. 
(HARDING apud PARÉS, 2006, p.136) 

 

Jaime Sodré82 (2000) em seu texto Ialorixá, o poder singular feminino, comenta que 

atuação das mulheres83 negras foi o elemento necessário para salvaguardar as tradições 

religiosas africanas. Era preciso empenho e coragem para a instalação de uma comunidade 

na tradição religiosa africana. Já que o enfrentamento com a polícia e o preconceito da 

sociedade eram constantes. Como a fundação de uma comunidade exigia uma 

disponibilidade financeira, o dinheiro era conseguido com os pagamentos de trabalhos feitos 

para clientes, venda de quitutes africanos e produtos indispensáveis ao rito, provenientes 

dos mercados da Nigéria e do Benim. Judith Gleason (1999) comenta que o ímpeto de 

procurar independência econômica para si e seus filhos é forte entre as mulheres africanas. 

Ela é capaz de andar quilômetros para vender seus produtos em locais públicos 

No Brasil, na virada do século XX, a mulher assumiu a liderança de forma majoritária, 

mesmo porque, a participação das mulheres era maior do que as dos homens (PARÉS, 2006). 

A mulher foi responsável pela continuidade das práticas sagradas da religião, ela deteve uma 
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 Jaime Sodré é professor universitário, ogã e mestre em teoria e História da Arte. 
83 

Jaime Sodré explica que desde a África, as mulheres reúnem-se em sociedades secretas de prestígio e poder 
(2000).  
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espécie de capital simbólico, protegendo, manipulando e reproduzindo o segredo místico 

que perpassa e justifica os seus rituais.  

Os primeiros terreiros em Salvador de que se tem notícia foram fundados e dirigidos 

por mulheres (SODRÉ, 2000). A Casa Branca do Engenho Velho (as africanas Iyá Dêtá, Iyá 

Kalá e Iyá Nassô), o Alaketu (africana originária de Ketu, Otampê Ojarô), o Gantois (preta 

africana Maria Julia da Conceição) o Afonjá (Eugênia Anna dos Santos84), sem citar os 

terreiros de origem jeje85 localizados em Salvador e, em Cachoeira no Recôncavo Baiano. 

Mas não foram somente os candomblés baianos fundados por mulheres. Em são Luis (MA) 

Sérgio Ferretti (2009) informa que a Casa das Minas, segundo a tradição oral, foi fundada 

pela africana Mãe Maria Jesuína. Jesuína teria sido “feita” na África. Segundo a tradição oral 

e bibliográfica, os terreiros mais antigos foram estabelecidos por africanas ou descendentes 

de africanos.   

 

 

Figura 30: Ialorixá Gisèle Omindarewá de Iemanjá do Ilê Axé Íyà Atara Magbá. 
Foto: Tatiana Damasceno – RJ, 2012. 

 

Diríamos que, no Brasil, a mulher africana restituiu o seu poder como dirigente do 

culto e mediadora das relações sociais e alianças importantes. No candomblé instalou-se um 

matriarcado, mas que não elimina a participação masculina. É interessante notar como os 

terreiros fundados por sacerdotisas no Brasil tornaram-se referência e adquiriram prestígio 

no meio religioso e da sociedade nacional e até internacional. E não foi por acaso. As 
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 Mãe Stella de Oxóssi (2010, p. 19) explica que Eugênia Anna dos Santos, Mãe Aninha era descendente de 
africanos Grunci. Era iniciada no culto ao orixá Obìrin, correspondente a Iemanjá dos iorubás. Outras 
divindades Grunci são cultuadas na Casa de Ìyá (Casa de Yemonjá), em um culto a parte, especifico.  
85 

Segundo Parés (2006, p. 144) “a tradição Jeje constitui uma matriz determinante no processo de 
institucionalização do Candomblé”. 
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Ialorixás, além de assumirem o papel de mãe ao constituírem as famílias-de-santo, nos 

egbés, também lutaram, e ainda lutam, pelo estabelecimento de políticas públicas para a 

preservação e valorização do patrimônio cultural dos povos e comunidades de matriz 

africana no Brasil (tombamento, mapeamentos e planos de gestão integrada). Além de, 

continuamente, participarem de causas a favor da igualdade, do respeito e do 

reconhecimento das diferenças.  

 

 

Figura 31: Ialorixá Beata de Iemanjá do Ilê Omiojuaro. 
Foto: Tatiana Damasceno – RJ/2013. 

  
Em minha estada em salvador, em Julho de 2014, os candomblés se preparavam para 

receber líderes tradicionais, representantes da diversidade cultural da cidade de Oyó e o 

Alafin de Oyó, Obá Ladeyemi III, acompanhados de sua comitiva tradicional86. Este último é 

tido como pai e guardião do povo iorubá, herdeiro da coroa de Xangô. Estava na Casa Branca 

do Engenho Velho realizando algumas entrevistas para minha pesquisa, quando escutei um 

obá comentar que achava que o Alafin e sua comitiva não iria querer visitar os terreiros 

porque a maioria é dirigida por mulheres, e, eles não se curvam diante delas. Ou seja, descer 

a cabeça até o chão para reverenciar as sacerdotisas, mesmo reconhecendo o seu poder. 

Um pouco depois de retornar ao Rio de Janeiro visualizo uma foto no facebook, em que uma 

das Ialorixás mais conceituadas e atuantes no candomblé, aparece na posição de dobalé 

diante do Alafin. Pensei imediatamente no mundo de sabedoria que aquele corpo nascido 
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O 1º Seminário para Preservação do Patrimônio Cultural Compartilhado entre o Brasil e a Nigéria.  De 28 a 31 
de Julho de 2014. Realização: Ilé Àse Iyá Nassó Okà (Casa Branca do Engenho Velho), Ilé Àse Opo Àfonjá, Ilé Iyá 
Omi Àse Iyamassé (Terreiro do Gantois), Ilé Maroialaji (Terreiro Alaketu) e Ilé Osùmàré Arákà Àse Ogodó (Casa 
de Oxumarê), com apoio do Ministério da Cultura, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 
IPHAN e Governo do Estado da Bahia. 
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dentro do candomblé carregava. Confesso que fiquei intimamente intrigada e pensativa com 

aquela foto, mesmo conhecendo a hierarquia religiosa no candomblé, pois sabia que a 

comitiva nigeriana, que atracou em Salvador, veio pedir ajuda às matriarcas do candomblé. 

Na África, como informa Michael Ademola Adesoji (1990), o rei é a autoridade 

máxima nas cidades. Ele é respeitado e venerado, é a autoridade próxima aos orixás. Muitos 

inclusive o confundem com um orixá. Sendo sua pessoa sagrada e aqueles que dispõem de 

“oogum” (magia) colocam-se a serviço dele. 

Em relação ao poder dos homens na sociedade iorubá, Mãe Stella de Oxóssi conta 

que há um momento no mito da gênese, segundo os iorubás, que explica e justifica esse 

poder: 

 

As mulheres, representada coletivamente pela figura de Ìyá mi àgbá exageraram 
na condução e utilização do incomensurável poder que tinham, e isto levou os 
homens representados por Òrisanlá a reivindicarem, com êxito, o direito de 
administrar o poder feminino. (2011, p. 19) 
 

              Ìyá mi àgbá é a única divindade feminina envolvida na criação da terra, assim como 

da sua população de fauna e flora. Ela detém o poder e mistério da criação. 

 

Ela recebeu de Olórun o poder da gestação e Os epítetos de “Mãe de todas as 
Criaturas da Terra” e “Aquela que Sustenta a Terra”, assim como título de 
“Sabedoria da Terra”, pois, além da tarefa inicial de criar a terra também lhe coube 
a missão de mantenedora do equilíbrio capaz de garantir a continuidade da sua 
criação. Ela criou as leis da natureza, a primeira forma de legislação, criou também 
os cultos: aos Egungun femininos, denominado “Gèlèdé

87
”, e aos diversos orísa, 

para manter o equilíbrio na Terra. (p. 17 – 18) 

 

Erich Neumann (2006, p. 40) observa que a sociedade feminina sempre esteve 

relacionada com o mistério da transformação que envolve o conceito ambíguo de poder e 

magia. É a partir das alterações físicas do seu corpo que a dinâmica da transformação é 

revelada ao homem. A menstruação, a gravidez, a transformação de mulher em mãe e o seu 

instinto elementar de nutrir, proteger, manter aquecido e carregar no colo a criança. “O 
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 Renato da Silveira (2006, p. 433) esclarece que “A função da Sociedade Gèlèdé na tradicional sociedade 
iorubana era organizar o culto e promover festivais para reverenciar as mais antigas divindades femininas do 
panteão iorubá, as Ìyámi, grandes mães, ancestrais de todo o povo, guardiãs da terra, das águas e dos saberes 
esotéricos. Gèlèdé vem de Gè (aplacar ou afagar) èlè (referência às partes íntimas da mulher, simbolizando seus 
segredos e poderes de dar a vida) e dé (conotando realizar com cuidado ou gentileza). Visava também exaltar a 
importância da mulher para a continuidade da vida humana, reforçar seu status na sociedade, propiciar os 
poderes femininos para que eles não se tornassem destrutivos, canalizá-los para exorcizar os males que 
tumultuam a vida social”. 
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comportamento do grupo feminino estruturado sobre tal relacionamento, são os 

fundamentos da vida social e, assim, da cultura humana”. O autor também informa que, o 

lado feminino atua no homem como uma força que o coloca em movimento e que o lança à 

uma transformação. 

 

 

Figura 32: Ialorixá Helenita de Iemanjá e sua filha-de-santo Tatiana de Oxóssi - RJ, 2013.  

 

O feminino, em sua qualidade protetora e acolhedora, congrega em si a vida da 

família e do grupo sob o símbolo da casa. O feminino é, ao mesmo tempo, nutridor, protetor 

e gerador (NEUMANN, 2006). As sacerdotisas que fundaram os primeiros candomblés e 

conheciam os segredos e os fundamentos do culto, neste espaço, tornaram-se Mãe, Iyá88, 

Ialorixás de muitos filhos. Cabe às Mães dos terreiros revigorar os laços de ancestralidade e 

reafirmar a memória de filiação dos seus filhos com as foças criadoras da natureza. Ao 

ordenar ritualmente o espaço sagrado, elas restituíram, através das performances rituais, o 

poder de comunicação com os deuses, com os ancestrais. Essa comunicação é estabelecida 

num diálogo constante entre o aiyé (mundo na terra) e o orum (mundo dos deuses). Para 

Mãe Stella de Oxóssi 

 

A Ìyálorìxá reúne as condições de mãe do Orísa e mãe do Àse na acepção de 
elemento sagrado. É quem une o homem ao Orísa pelo processo de iniciação e 
quem distribui o Àse. Só ela tem o direito de iniciar e completar o ciclo de iniciação. 
Mas é ela também quem responde e zela pelo seu Egbé, na condição de porta-voz 
de Sàngó. É o elemento catalizador, a “regente da orquestra”. Cabe à Ìyálorixá 
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 Iyá significa mãe. Em iorubá – Ìyá. Yèyé é sinônimo de mãe. Significa mãezinha, é uma forma carinhosa de 
definir as mães (BENISTE, 2011). 
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escolher os Olóyè
89

 de acordo com as determinações “superiores (e superior à 
Ìyálorixá, no terreiro, só os deuses). (2010, p. 68) 

 
Jaime Sodré (2000) explicita que, segundo a tradição das práticas litúrgicas do 

candomblé, que possui um rigor hierárquico, fica a cargo das mulheres, importantes postos 

para a realização correta do culto.  A Ialorixá cuida do terreiro junto com os olóyè. 

 

 

Figura 33: Ialorixá Stella de Oxóssi do Ilê Axé Opô Afonjá. 
Foto: Tatiana Damasceno – Salvador, 2014. 

 

 O autor relaciona os principais cargos: Iakekerê, conhecida como mãe pequena, é 

um cargo auxiliar de muita importância. Ela é a substituta legal da Ialorixá nas suas 

ausências. Iaegbé é a conselheira do terreiro, responsável pela manutenção da ordem, 

tradição e hierarquia. Iadagã ou dagã é um cargo feminino responsável por um rito 

fundamental, o padê, acompanhada da Iamorô, encarregada de dança no padê.  Iaefun, a 

que pinta as iaôs no processo de iniciação. Iabassê tem a responsabilidade de preparar as 

comidas sagradas. 

Jaime Sodré (2000) também esclarece que o cargo de Ialorixá não só exige uma 

grande dedicação, como também a integração com um universo de situações que oscilam 

entre o prazer, a responsabilidade, o conflito e principalmente o exercício do respeito e 

amor ao próximo, não só em relação aos iniciados sob sua responsabilidade, mas até mesmo 

aos visitantes, aflitos em solucionar problemas das mais diversas ordens. 

As Ialorixás são detentoras de poder porque são depositárias de axé (força). Como diz 

a Ialorixá Carmen (2006, p. 5), do terreiro do Gantois “a mulher é a força geradora, a força 

criadora do axé, como uma mãe que administra uma família. A figura da mãe representa a 
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Olóyè é o cargo vitalício dado por ordem do orixá. Existem duas categorias os adoxú e os não adoxú. 
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família e, no candomblé, representa também a procriação, no sentido de perpetuar a 

tradição e o culto aos orixás”. Elas também são responsáveis pela educação no terreiro e 

continuidade da tradição junto com os olóyè (pessoas que possuem um cargo no terreiro).  

 

 

Foto 34: Ekédi Glória e a Ialorixá Tânia de Oyá do Ilê dos Ventos. 
Foto: Tatiana Damasceno – RJ, 2013. 

 

Certamente as Ialorixás que figuram na formação do candomblé é que implantaram o 

culto de Iemanjá no Brasil. A fundação de grandes terreiros de Salvador está, de alguma 

forma, relacionada aos mitos de Iemanjá, a exemplo do Gantois, Ilê Iyá Omin Axé Iyá Massé, 

que significa a casa da Mãe D’água. E o Ilê Axé Opô Afonjá com quem a primeira Ialorixá 

Eugênia Anna dos Santos, era iniciada no culto de uma divindade feminina dos Grunci, 

correspondente a Iemanjá dos iorubás.  A mãe dos peixes, a rainha das águas.  

Luis Nicolau Parés (2006, p. 290-291), em sua pesquisa sobre a formação do 

candomblé, ao recorrer à análise linguística da terminologia utilizada pelos jornalistas de O 

Alabama, método sugerido por João José dos Reis, identifica na Bahia, por volta de 1860, 

“várias referências às “mães d’água”, que poderiam encobrir indistintamente divindades 

jejes, nagôs ou congo-angolas”. O autor alude que a superioridade numérica das mulheres 

entre as pessoas iniciadas e o controle feminino nas congregações incrementaram o culto 

dos orixás femininos, as Iabás nagôs, principalmente Oxum, Oyá e Iemanjá. Com a 

predominância feminina nos candomblés alguns orixás masculinos foram deixando de ser 

cultuados. É ainda Parés quem diz que este fato provocou a incorporação de divindades 

nagôs no panteão jeje. Ele ainda esclarece que a justaposição de voduns jejes com os orixás,  
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É um processo que tende a crescer com a hegemonia nagô contemporânea e ao 
qual os especialistas religiosos atribuem a perda de conhecimento do povo-de-
santo, que já não sabe responder às cantigas jejes, o que obriga a utilizar o 
repertório nagô-ketu mais popular. [...] Certamente essa penetração de elementos 
nagôs na liturgia jeje foi resultado da importância da tradição dos cultos de orixás 
no processo formativo do Candomblé. (2006, p. 288) 

 

Parece claro que as lideranças dos candomblés jejes, e provavelmente de outros 

candomblés, contribuíram significativamente com a disseminação do culto de Iemanjá. Já 

que, Parés (2006, p. 291) afirma que o “princípio de agregação”, inspirado no sistema jeje, 

foi uma prática do processo formativo do candomblé. Em relação às divindades do mar do 

panteão jeje, Hu, Naeté, Averekete e Tokpodun, o orixá Iemanjá é que gradativamente virou 

a divindade do mar mais importante do Brasil. Superando até mesmo o orixá masculino do 

mar, Olokun. Aziri Tobossi, entidade dos rios, ao ser associada a Iemanjá,  segue como a mais 

importante divindade das águas entre os jejes. 

Percebe-se então que, o universo feminino influenciou tanto na formação do 

candomblé e sua rígida hierarquia90, como na seleção das divindades cultuadas. Se na 

sociedade mais ampla o feminino sempre foi subcategorizado ao masculino, nos terreiros de 

candomblé, o feminino assume o status de criador. 

 

 2.2.1 Senhoras dos rios - Iabás 

 

As iabás são as “santas91 mulheres”. Nanã, Oxum, Iansã (oyá), Obá, Yewa e Iemanjá. 

Os orixás femininos são, além de rios, feiticeiras (GLEASON, 1999).  

Nanã (Nanã Buruku) é considerada a mais velha divindade das águas. Está vinculada à 

lama (água e terra) e à morte. Ela é tida como a mãe de Omolu e Oxumarê, essas três 

divindades são consideradas de origem jeje.  

Oxum é a segunda esposa de Xangô, mas antes conviveu com Ogum, Orumilá e 

Oxóssi. É dona das águas doces e das cachoeiras. Representa a fertilidade e a procriação. É a 

senhora da beleza.  

                                                                 
90 

A hierarquia no candomblé tem uma escala evolutiva que se inicia pelo abiã, passa pelo iaô, pelas ebômes, 
ogãs, ekédis e ialorixás/babalorixá. Ela delimita o espaço de atuação, organiza a comunidade, delega funções e 
responsabilidades. Ela também prepara novas pessoas para novas funções.  
91 

Forma que são conhecidos em português, os voduns, orixás e inquices, entidades idealizadas como ancestrais 
africanos, regentes dos fenômenos da natureza e das forças divinas (CASTRO, 2001). 
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Oyá é a senhora dos ventos, fogo, raios e tempestades. É a mãe dos nove espaços 

sagrados do orum. Foi casada com Ogum e com Xangô. 

 Obá é considerada a mulher mais velha de Xangô. Ela é conhecida como ajoassi, a 

guardiã da esquerda da sociedade Elekô (uma cantiga entoada nos candomblés lembra o 

fato: Ọbá Eléékò àjà òsì92...). Nos terreiros é chamada de avó.  

Por fim, Iemanjá, a Grande Mãe que usa contas de cristal e rege as águas do mar. 

Talvez seja o orixá mais querido e conhecido em todo o Brasil, até pelas suas festas 

populares.   

As iabás, nos candomblés, gozam de grande prestígio por representar o poder 

feminino da criação. A Festa das Iabás é especialmente dedicada à energia feminina. 

Momento em que elas são reverenciadas através de oferendas, cantos e rezas. Ao participar 

de uma festa no terreiro da Ialorixá Omindarewá, num determinado momento, observei as 

iabás entrarem carregando sobre a cabeça panelas de barro enfeitadas com ojás coloridos e 

contendo comidas. A comida é distribuída aos participantes. No final do ajeum (comida), as 

iabás são recolhidas para vestir outra roupa “de gala”. Ao voltar para o salão elas revivem 

episódios do tempo imemorial através de sequências coreográficas, sons e gestos. Na 

continuação do ciclo da Festa das Iabás temos o Acarajé da Iansã e a festa denominada Peté 

de Oxum. Nanã recebe homenagens também na festa denominada Olubajé. Nesta festa, 

Nanã come junto com Omulu, Oxumarê e Ossain. 

Elas também se destacam em festas dedicadas aos orixás masculinos. Na de Xangô as 

iabás Oyá, Oxum e Obá reinam por terem sido, segundo a mitologia nagô, suas esposas. No 

ritual do Ajerê, quando Xangô dança com uma panela de barro cheia de brasas na cabeça, é 

Oyá que protagoniza a disputa do segredo do fogo, encenado por meio de duos e solos 

coreográficos. Na festa de Oxóssi é presença certa da iabá Oxum. E na de Oxalá, Nanã e 

Iemanjá tidas como esposas deste. 

Os atributos das iabás se destacam no terreiro, principalmente nas festas. Nos 

figurinos bem elaborados; nos paramentos usados; no cheiro do perfume doce no ar; na 

escolha das flores que ornamentam o barracão; nas danças que alternam coreografias 

suaves e fortes; nos ilás, nas cores; e nos abraços carinhosos que, muitas vezes, elas 
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Tradução: Obá da Sociedade Elekô, Guardiã da esquerda. (ELBEIN DOS SANTOS, 1986, p. 117). 
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distribuem aos iniciados e convidados da festa que, ao final da celebração, sentem-se 

amparados e abençoados. 

 

2.2.2 O local sagrado: peji e assentamento  

 

Awoyo awoyo jẹ (i)le jẹ l(i) odô
93

 
(Iemanjá come em casa, come no rio). 

 
Assentar é estabelecer de forma fixa, acomodar-se, assegurar, firmar. Qual o 

significado dessa palavra na religião do Candomblé? A primeira coisa que nos vem à cabeça 

ao pensar sobre o assentamento é a fixação do terreiro numa determinada terra, área, 

espaço. A segunda é o assentamento do orixá individual do adepto do terreiro. O 

assentamento do terreiro ou do orixá impõe a realização de uma série de preceitos e rituais 

específicos.  

 Agenor Miranda Rocha (2000) explica que a primeira condição para se abrir uma 

casa de candomblé é, além de ter completado as obrigações necessárias, receber o axé de 

Ialorixá e o axé da casa que deverá ser cultuado por todos da comunidade. Após a obtenção 

do terreno, a primeira tarefa é “enterrar os axés” que requer a feitura de rituais e a 

utilização de ingredientes específicos. Após isso, começa o plantio das árvores e ervas 

sagradas e, depois, a construção dos espaços em si.  Muitas vezes, a Ialorixá ou o babalorixá 

compra uma casa já construída ou dispõe da sua própria, remodela o espaço e sacraliza o 

terreno, constituindo um terreiro de candomblé.  

Outra vertente do assentamento é fixar, por meio de rituais, a força dinâmica do 

orixá (axé) em uma coisa ou objeto (pedra, árvore, ferro, vasilha, quartinha, etc.).  

Geralmente, é no otá (pedra), que é fixada a força do orixá. Cada orixá tem seu otá 

específico, que pode ser uma pedra do rio, do mar, da mata, de minério de ferro, cristal, etc. 

Ela pode ser clara ou escura; rugosa ou lisa; redonda ou linear, tudo depende do 

temperamento, do gênero e do elemento da natureza aos quais o orixá está ligado, terra, 

fogo, água ou ar. Lydia Cabrera (2004, p. 260) observa que as pedras que são usadas nos 

assentamentos precisam “estar vivas”. “É preciso, ao escolher uma pedra, verificar se está 

animada por uma força sobrenatural, a de um orixá, pois existem “pedras mortas”. Cada 

pedra é um fundamento, a morada de um orixá e é acompanhada por outras em número 
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(VERGER, 2002, p. 301) 
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correspondente à marca ou cifra que simboliza a divindade”. A sacralidade da pedra é  

manifestada pelo seu modo de ser que revela a sua essência (ELIADE, 2001). 

O assentamento do orixá é denominado ibá94 ou ibá-orixá. O ibá, com todos os 

objetos que o que o compõem, é uma representação simbólica da divindade. No dizer de 

Parés (2006, p. 118), “uma representação material do poder da divindade ali assentada”. 

Pode-se utilizar como receptáculo na criação de um ibá, de um assentamento: um alguidar, 

uma vasilha de porcelana, uma quartinha, um pilão, uma gamela de madeira, uma porção de 

barro (tabatinga), conchas, de acordo com as especificidades dos orixás. Ele contém os 

objetos sacralizados do orixá. Cada ibá vem acompanhado com uma ou duas quartinhas que 

devem permanecer sempre cheias de água limpa. Os ibás individuais são agrupados nos 

quartos dos orixás e colocados nos pepelês95 (uma forma de prateleira feita de madeira ou 

cimento) ou num banco. Eles também podem ficar ao ar livre, no meio das folhagens, aos 

pés de árvores sagradas, ao lado e em cima da porta principal do terreiro e no salão principal 

do barracão. Local onde acontece a festa para os orixás. É preciso consagrar o ibá e todos os 

objetos que ele contém por meio de certas liturgias, como lavagem com ervas, recebimento 

do sangue do animal sacrificado, temperos, etc.  

Parés (2006, p. 116) informa que, “os assentos ou altares “são complexos materiais 

sacralizados” relativamente fixos (enterrados, muitas vezes) e de propriedade familiar ou 

coletiva; concebidos como habitat ou residência de divindades nomeadas e bem definidas, 

que comportam normalmente a iniciação de devotos”. O autor chama à atenção para o fato 

de que a presença de altares e assentamentos em locais de culto, no século XVIII, marca a 

transição do ritual mais simples para o mais complexo, que ele denomina “eclesial”. Esse 

autor também evidencia que a introdução do “complexo assento-ebó (sacrifício ou 

oferenda)” exigiu a configuração de espaços relativamente estáveis para a prática religiosa.  

                                                                 
94 

A ibá ou igbá em iorubá. Igbá é o fruto da cabaceira utilizado como recipiente e utensílio diversos, de acordo 
com a forma apresentada: akèrègbè – cabaça inteira; igbá – cortada ao meio; ahá – formato de corpo; ìgbájè – 
em forma de prato. (BENISTE, 2008, p. 60). No Brasil, o igbá foi sendo substituído por outros objetos na criação 
dos assentamentos. No entanto, no Museu Afro-brasileiro da cidade de Salvador é possível visualizar potes de 
oferendas rituais, utilizados nos assentamentos de divindades voduns da etnia fon. Os potes são de cerâmicas e 
possuem muitas das formas dos ibás encontrados no Brasil. O que sugere uma continuidade de tradição trazida 
pelo povo fon como afirma Luis Nicolau Parés. 
95

 Dito também peji (altar). O peji-gã é o ogã responsável pela limpeza e conservação do peji. (CACCIATORE, 
1988, p. 209). 
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Em visita à Casa de Oxumarê96, na cidade de Salvador (Bahia), tive a oportunidade de 

coletar um testemunho oral contado por Babá egbé Leandro de Oxumarê, filho do 

Babalorixá Pecê de Oxumarê (Sivanilton Encarnação da Mata - atual dirigente da casa), que 

descreve a forma como o terreiro resistiu às inúmeras batidas policiais.  O que nos interessa 

perceber na história de Leandro é a capacidade dos negros africanos de estabelecerem 

paralelismos ou relações conceituais entre dois sistemas referenciais. E, como o peji 

construído dentro do salão principal do terreiro, numa determinada época, assumiu uma 

dupla função: o de comportar os assentamentos dos orixás e voduns e o de camuflar 

práticas rituais através da adição de hábitos de outro sistema, mesmo que superficial 

(PARÉS, 2006). Os peji eram semelhantes aos altares encontrados nas igrejas católicas. 

Leandro explicou que a configuração do salão principal do terreiro, local onde acontece o 

xirê, a festa em que os orixás dançam ao som dos atabaques e cânticos, dissimulou inúmeros 

rituais no confronto e repressão policial.  

Na Casa de Oxumarê, ao entrarmos pela porta principal do salão, é possível visualizar 

bancos enfileirados do lado direito (local destinado ao público feminino) e, do lado 

esquerdo, (local destinado ao público masculino). Essa distribuição forma na parte central 

um corredor que liga a um espaço mais amplo, local em que os iniciados dançam, num 

primeiro momento, em roda no xirê.  Na parede que delimita o fundo do salão percebe-se 

uma cavidade grande do lado esquerdo (local dos atabaques) e um altar (peji) do lado direito 

(parecido com os encontrados nas igrejas católicas). O local entre a cavidade e o altar é 

reservado para colocar as cadeiras da hierarquia religiosa da casa (Babalorixá, Iakekeré, Ogã, 

Ekédi, etc.). Leandro conta que as paredes do salão, inicialmente, eram de adobe e, para 

uma estética melhor, foram colocadas cortinas nelas. Nas batidas policiais as cortinas dessa 

cavidade eram fechadas, confundindo com as demais cortinas a cavidade não era percebida. 

O peji, por sua vez, também possuía na parte de baixo uma cavidade que se mantinha 

escondida por meio de uma pequena porta e cortinas que revestiam o altar. Antes da policia 

entrar, os adeptos colocavam os assentamentos na parte de baixo e retiravam deste local os 

santos católicos, que eram dispostos na parte de cima do altar. Os adeptos se voltavam para 

o altar católico e diziam quando indagados pelos policiais: “não é festa para Ogum e sim 

                                                                 
96

 Visita realizada no dia 23 de Julho de 2014. O terreiro Ilê Oxumarê está situado em uma alta colina. É 
necessário subir 132 degraus a partir da Avenida Vasco da Gama, no. 343, seu endereço oficial.  Segundo a 
memória coletiva e oral da casa à sua fundação remete ao início do século XIX por Babá Talabi de Ajunsun, 
participante do culto realizado em Cachoeira, no calundu do Obítédó.  
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Santo Antônio”. Através dessa estratégica eficaz para lidar com a adversidade, eles foram 

resistindo às batidas policiais e perpetuando seus cultos e tradições.  

Voltando às reflexões sobre assentamento, parece claro que Parés confirma nossas 

considerações iniciais, da necessidade de instalação e sacralização de um local para o culto 

e, depois, a introdução de ibás-orixás e oferendas. Não estamos, com isso, negando a 

existência de assentamentos em locais fora do terreiro de candomblé. Muitas pessoas 

possuem e cuidam de assentamentos em sua própria casa.  

 Cabe ressaltar ainda que, cada ilê-orixá aberto no terreiro (casa de Exu, casa de 

Ogum, Casa de Oxóssi, etc.) deverá conter o orixá patrono da casa, representado pelo 

assentamento do Babalorixá ou Ialorixá, e os dos iniciados e abiãs, se for o caso. Por 

exemplo, no Ilê de Exu, o assentamento do Exu da sacerdotisa será conhecido pelos 

participantes do terreiro como o Exu da casa. Esse assentamento, geralmente, diferencia-se 

dos demais por ser maior e conter apetrechos que indicam o tempo de sua existência. Mas a 

maior diferenciação está no fato de que, qualquer obrigação que ocorra no terreiro, seja da 

sacerdotisa ou de um membro da comunidade do egbé, será o Exu da casa que receberá as 

primeiras oferendas. Dependendo da obrigação o Exu da porteira, denominado Exu Onã (o 

Senhor dos Caminhos), também recebe oferendas. O Exu da casa representa a 

ancestralidade da sacerdotisa, se constituindo como um símbolo coletivo de adoração 

comum. Ele é ao mesmo tempo individual e coletivo97.  Individual quando recebe oferendas 

só da sacerdotisa e coletivo quando toda a comunidade, que faz parte do terreiro, presta-lhe 

homenagem e respeito através de ebós. O Orixá Exu, explica Zeca Ligiéro,  

 

É o mensageiro, responsável pela comunicação deste mundo (ayé) com o mundo 
dos deuses (orum). Nesse aspecto, Exu é análogo ao deus Mercúrio, da mitologia 
grego-romana. Ele é o senhor de todos os caminhos e de todas as direções. Por 
isso, as oferendas que lhe são dirigidas devem ser colocadas nas encruzilhadas. 
(2006, p. 54) 

 

                                                                 
97

 Altair T’ògún (1998, p.27) explica que “não é costume Yorùbá fazerem-se assentamentos de Èsù e Òrìsà 
individuais. Eles costumam fazer um assentamento coletivo (Ojúbo), onde todas as pessoas da casa cultuam 
juntamente; ou ainda, numa vila ou cidade em cujas entradas ficam os Ojúbo Èsù e em outros determinados 

locais os Ojúbo Òrìsà, onde todos os habitantes do lugar vão cultuar, fazer oferendas, pedidos e pagar 
promessas por graças alcançadas”. Esse fato também é lembrado pelo Sr. Antônio Luiz Obá Sayá do Terreiro da 
Casa Branca, conforme me declarou em conversa pessoal. Ele conta que no terreiro nem todos possuem o Exu 
individual assentado. O Exu coletivo que recebe as oferendas. (entrevistado no dia 22 de Julho de 2014 no 
Espaço Cultural do Terreiro da Casa Branca). 
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Exu é o elemento dinâmico não só de todos os seres sobrenaturais, como também de 

tudo que existe. Juana Elbein dos Santos (1986, p. 219), ao discutir a existência genérica e a 

existência individualizada, frisa que, no ciclo de iniciação de uma adoxú é Exu Idoxú, com seu 

obé (faca) que abre o caminho e permite a transformação ou o nascimento de um novo ori 

na noviça. No processo de iniciação, na feitura do santo é realizado também o 

assentamento. Lydia Cabrera (2004, p.129) explica que, em Cuba, os ritos aos quais o adepto 

se submete no processo de iniciação, os lucumís98 ladinos deram o nome de assentamento, 

com acepção de contrato e obrigação. “É um contrato no qual o orixá convém em proteger 

seu filho e este, em servi-lo – “adorar é dar para receber” – é e também obrigação [...]”. As 

cerimônias de iniciação são denominadas assentamento pelos santeros porque na iniciação 

existe um momento preciso de: 

 

Assentar-se, ir pondo os santos, as pedras” (de culto) “sobre a cabeça da iaô”. Por 

isso se diz que “vão assentar o santo” em fulano, que ele vai iniciar-se, ou que “tem 

santo assentado”, “assentou-se”, depois de ter passado pelo processo ritual que 

culmina com o ato de sustentar, em ordem sucessiva, os otás orixás sobre sua 

cabeça. (CABRERA, 2004, p. 130) 

 

No Brasil, a palavra assentamento assume o mesmo sentido que em Cuba, e é 

plenamente conhecida pelos adeptos do candomblé. O assentamento, como explica a 

Ialorixá Tânia de Oyá, permite que o adepto trate melhor o orixá principal da sua cabeça, 

aquele ao qual o adepto é ligado primordialmente, assim como o segundo (denominado 

adjuntó, adjunto ou junto) e o terceiro orixá que complementa a “corte do iniciado”. Existem 

casos em que o assentamento de outros orixás é tão necessário quanto o do orixá principal.  

Ao assentar um orixá o adepto assume a responsabilidade de cuidar, de tempos em tempos, 

do seu assentamento ofertando a ele, alimentos, bebidas e presentes da sua preferência. É 

fundamental também fazer o ossé, a limpeza do assentamento. O contato do adepto com o 

orixá, através do assentamento, é continuamente fortalecido numa relação de carinho, 

                                                                 
98 

“Em Cuba são denominados lucumís os iorubás que ocupam a parte ocidental da Nigéria do Sul, com as 
províncias de Abeokutá, Lagos, Ijebu e Ondó. As Subtribos importantes são os oiós, no Noroeste, dos quais 
muitos vieram para Cuba; os nagôs, aos quais se dava o nome genérico de lucumís, estabelecidos no Oeste, 
junto ao Daomé e até o Togo” (CABRERA, 2004, p. 29). “Os cultos de origem africana, genericamente referidos 
como santería, se dividem em Regla de Ocha e Regla de Palo Mayombe. A Regla de Ocha e também 
denominada de religião lucumís.” (LOPES, 2005, p. 261).  
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amor, cuidado e troca de axé. Como diz a Ialorixá Tânia99, o orixá gosta da atenção do seu 

filho ou da sua filha quando estes chegam no candomblé. No entanto, antes mesmo do 

adepto falar com o seu orixá, ele, primeiramente, logo ao entrar pelo portão principal do 

terreiro, saúda e pede licença ao Exu da porteira e ao Exu da Casa. Logo após, em local 

reservado e pré-determinado pelo dirigente do terreiro, ele “descansa o corpo” (atitude 

também denominada de: “esfriar o corpo” ou “acalmar o corpo”). Depois, a pessoa toma um 

banho de água corrente e outro de ervas frescas denominado omieró (banho ritual), coloca 

sua “roupa de ração100” e, só então, vai “bater cabeça para os orixás” na seguinte ordem: 

primeiro, para o orixá dono da casa, o patrono da casa; segundo, o orixá dono da sua 

cabeça; terceiro, os demais orixás, incluindo os donos da cumeeira da casa. Ele tem a 

obrigação também de pedir bênção e “bater cabeça” a Ialorixá ou ao babalorixá, tomar 

benção aos mais velhos e aos demais irmãos. Segundo a Ialorixá Tânia, muitas vezes quando 

o adepto “bate cabeça” para o seu orixá, ele ainda toca com as mãos o seu assentamento 

permanecendo em silêncio por alguns instantes numa atitude concentrada de reza e diálogo 

com a divindade, ou mesmo, direcionando palavras e pedidos em voz alta. É comum 

também “bater o paó” (pawó ou patéwó = bater palmas em iorubá) um conjunto de palmas 

em cadência, que percute uma força expressiva na saudação e agradecimento. O som 

emitido no paó alegra o orixá homenageado. Câmara Cascudo (2001) salienta que o bater 

palmas é a forma mais primitiva e comunicante de saudar e exprimir concordância.  

Os adeptos respeitam e pedem licença nas transições dos diversos limiares, tanto no 

seu barracão, como quando frequentam outros. A saudação significa um parâmetro 

universal de respeito e, ao mesmo tempo, de pedido de proteção. Afinal, ninguém quer 

entrar em conflito com os dirigentes de uma casa e muito menos com as entidades que ali 

são cultuadas.  
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A Ialorixá Tânia de Oyá dirige o terreiro Ilê dos Ventos situado na Rua Prefeito João Carlos Vital, no. 80 no 
Bairro de Sepetiba na cidade do Rio de Janeiro. Foi iniciada pela Ialorixá Perina (terreiro nagô-vodum) em 
Cachoeira na Bahia. Retornando ao Rio de Janeiro realiza sua obrigação de sete anos com a Ialorixá Teté de 
Iansã (in memoriam) Iakekerê do terreiro da Casa Branca em Salvador/Bahia.  
100 

A roupa no candomblé varia de acordo com o cargo do adepto. No dia a dia usa-se a roupa de ração na cor 
branca, que é mais simples e confeccionada, geralmente, com o tecido de algodão denominado de morim. Essa 
roupa é utilizada para trabalhar e realizar determinados rituais. Dela faz parte para as mulheres, o camisu, 
espécie de camisolão, a saia rodada, o pano da costa que protege o peito e o ventre; o ojá que protege ori 
(cabeça). Para os homens usa-se calça amarrada com cordão e camisa e, em algumas ocasiões, o boné para 
protege a cabeça. Não se pode esquecer neste traje o uso do ilequê ou fio-de-contas que designa o orixá de 
cada pessoa e tem a função de proteger o iniciado. (SANTOS, 2010). 
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Parés (2006, p. 316) explica que “em geral, o pedido de bênção e outros 

comprimentos expressam subordinação e respeito daquele que a pede para quem a concede 

e estão, portanto, determinados pelo princípio hierárquico de senioridade, regra essencial 

das culturas da África ocidental”. 

O pedido de licença, o cumprimento, a saudação, varia. O fiel, ao chegar no 

candomblé, pode executar um gesto ritual, como tocar três vezes com as pontas dos dedos 

no chão do barracão ou na cumeeira (poste central do salão principal do barracão) e, depois 

levá-los à testa ou à testa e à nuca101. “Bater cabeça” é outra forma de saudação. É um gesto 

ritual que é executado por meio de uma combinação complexa dos movimentos das partes 

do corpo, quando este muda a corporalidade do nível alto, base de pé, para o nível baixo, 

base deitada em decúbito ventral e executa o dobalé ou o iká,102 conforme o sexo do orixá 

“dono-da-cabeça” do iniciado.  

Ao efetuar o dobalé, o iniciado (ele ou ela) indica, para os demais, ser filho de um 

orixá feminino (olorixá obirin). Ao descer, o fiel apoia o peso do corpo nas mãos e nos pés 

até se manter rente ao chão, em decúbito ventral, quando assume uma nova posição: apoia-

se nos braços e nos membros inferiores que se encontram semi-flexionados. Ele apoia a 

testa nas mãos e estas permanecem fechadas e sobrepostas. Desse modo, ele executa um 

movimento de torção dos quadris, que tocam o chão, de um lado e de outro. Na torção, os 

membros inferiores permanecem juntos e flexionados e apontam de um lado para o outro, 

acompanhando o movimento dos quadris. Para o iniciado tirar os quadris do chão, 

momentaneamente ele precisa se apoiar nos pés e nos braços. 

No iká, o procedimento de descida mostra-se igual ao no dobalé e indica que o 

iniciado (ele ou ela) é filho de um orixá masculino (olorixá okunrin). Na primeira posição, o 

fiel apóia o peso do corpo nos membros superiores e mantém os braços flexionados, a testa 

repousa em suas mãos, que permanecem fechadas e sobrepostas. Na segunda posição, o 
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Em comunicação com a autora a Ialorixá Tânia esclarece que, tocar com as pontas dos dedos sua própria 
testa e, depois, a nuca, é uma saudação que representa uma reverência ao ori (a cabeça). Ao tocar a frente da 
cabeça reverencia-se o nascente, o que está em vias de acontecer, o futuro. É ao tocar atrás da cabeça 
reverencia-se o poente, o passado e todos os ancestrais. 
102 

A descrição desses gestos é realizada de acordo com a minha vivência, durante muitos anos, no candomblé 
da minha primeira Ialorixá Teté de Iansã (In memoriam), Iakekerê do Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Casa Branca); no 
terreiro da minha atual Ialorixá Helenita de Iemanjá filha da Ialorixá Elza Rocha de Iemanjá, ebômi da Casa 
Branca; e, no terreiro da minha mãe carnal a Ialorixá Tânia de Oyá filha do Babalorixá Oswaldo dos Santos. Olga 
Cacciatore (1988) também descreve esses gestos da mesma maneira, porém alerta para uma troca de nomes 
que houve para o movimento de saudação no trânsito da África para o Brasil.    
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corpo fica totalmente rente ao chão, a testa fica em contato com o solo e os braços 

permanecem em linha reta ao lado do corpo. As saudações dobalé e iká são feitas diante do 

pepelê, do chefe do terreiro, dos orixás e dos visitantes de alta hierarquia religiosa, e podem 

ser observadas intensamente no xirê. 

Um pedido de bênção bem comum é o “beijar o dorso da mão” de uma pessoa mais 

velha. Uma variação desse gesto é, ao invés de beijar, tocar com o queixo no dorso da mão. 

Geralmente, este último gesto, é executado por pessoas mais velhas.  

Como podemos notar, o dia a dia no candomblé exige do iniciado o aprendizado e a 

execução de diversas técnicas corporais, conforme a situação. As ações são indissociáveis 

dos rituais. Porque cada ato, gesto ou movimento possui uma eficácia. Ele é tão necessário 

para o bom andamento do ritual como a utilização de uma determinada erva ou matança de 

um animal.  

Na concepção de Marcel Mauss (1974) no seu livro Sociologia e Antropologia, as 

técnicas do corpo são uma forma tradicional do homem, de acordo com a sociedade, servir-

se de seu corpo.  Para o autor toda técnica tem sua forma e toda sociedade os seus hábitos 

próprios. Mauss define técnica como “um ato tradicional eficaz (e vejam que nisso não 

difere do ato mágico, religioso, simbólico). Ele precisa ser tradicional e eficaz. Não há técnica 

e não há transmissão se não houver tradição. Eis que o homem se distingue antes de tudo 

dos animais: pela transmissão de suas técnicas e muito provavelmente por sua transmissão 

oral”. (1974, p. 407). 

Mauss enfoca que no processo da aquisição das técnicas corporais a imitação exerce 

grande influência nas crianças e nos adultos que tendem a copiar atos com bons resultados 

que ele viu ser efetuados por pessoas nas quais confia e que têm autoridade sobre ela. “O 

ato se impõe de fora, do alto, mesmo um ato exclusivamente biológico, relativo ao corpo. O 

indivíduo assimila a série dos movimentos de que é composto o ato executado diante dele 

ou com ele pelos outros”. (1974, p. 405). 

 “Bater paó” ou executar o dobalé ou o iká são ações corporais que fazem parte da 

linguagem ritual do candomblé. Por isso, como nos fala Connerton (1999), são ações 

formalizadas, estilizadas, estereotipadas e mais ou menos invariáveis. A estrutura dos rituais, 

explica Connerton, tem expressivamente menos potencial de variação em comparação com 

os mitos. O ritual é uma linguagem performativa e formalizada, onde ações bem-sucedidas e 

eficazes são reiteradas em diferentes momentos. Os enunciados no ritual são atos, gestos e 
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movimentos já codificados através da tradição, podendo por isso serem repetidos com 

exatidão. Um fator positivo na recuperação das ações corporais ritualizadas é a utilização de 

um vocabulário restrito, inequívoco que possui um padrão, fácil de predizer e repetir de um 

ato para o seguinte e de uma ocasião ritual para a seguinte (CONNERTON, 1999). 

O comportamento reiterado é uma experiência que instrui o adepto como deve ou 

deveria atuar (desempenhar o seu papel), são roteiros e ações, textos conhecidos, 

movimentos codificados (SCHECHNER, 2012). Por isso, são tão eficientes na transmissão e 

conservação da memória dos grupos. 

 

 O ibá de Iemanjá 

 

Ele é constituído de uma sopeira de porcelana com tampa na cor branca ou azul. Ela 

pode ter desenhos de flores, peixes ou de Iemanjá na parte externa e conter na parte 

interna o otá marinho, búzio, cristal, moeda prateada, bijuteria em prata e concha. A sopeira 

é colocada dentro de uma bacia de porcelana ou ágata com pratos raros e de sobremesa 

arrumados em volta (COSSARD, 2008). 

 

Figura 35: ibá de porcelana de Iemanjá. Na parte de dentro se encontra a sopeira. Em volta os pratos 
arrumados. Acompanha a quartinha, recipiente para coloca água. 

 

O ibá de Iemanjá só é destapado para ser limpo e quando se faz um sacrifício ao 

orixá. Nesse caso, ele é retirado do pepelê e colocado no chão. A quartinha de porcelana, 

recipiente para colocar água, acompanha o ibá. Ela possui duas abas laterais103 indicando 

pertence a um orixá feminino. Iemanjá tem seus animais e pratos preferidos: Cabra, galinha, 

pata, carneiro, pombo, galinha d’angola. Oferendas: peixe, ebô de Iemanjá (preparado com 
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Curiosamente a forma observada na quartinha do orixá feminino no candomblé, é intensamente observada 
na gestualidade da Bomba-gira, Exu-mulher cultuada na Umbanda, o de colocar as mãos apoiadas nos quadris, 
uma do lado direito e outra no lado esquerdo. 
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milho branco, camarão, cebola e azeite-de-dendê), galinha, arroz, camarão com coco. Só por 

meio do jogo a pessoa sabe o que o orixá deseja e o que espera em determinado momento. 

 

2.2.3 Aprendendo os segredos 

 

O que chegou até nós sobre as divindades foi passado de geração a geração através 

da palavra falada, da tradição oral. Sobre a oralidade Lisa Earl Castillo elucida que “o corpo 

de conhecimento relacionado ao universo simbólico, os ritos que chamam os orixás à terra e 

outros aspectos da prática religiosa não são baseados em textos sagrados” (2010, p.26).  

Segundo a autora, entre os iorubás na África existem textos orais que formam a base da 

cosmogonia religiosa, como os versos de Ifá, que são transmitidos oralmente. No Brasil, este 

saber sofreu transformações, sendo parcialmente preservados em lendas e contos, e foram 

simbolizados também em alguns elementos rituais, como as danças sagradas. A palavra, 

ainda hoje, ocupa um lugar especial nas comunidades dos candomblés, sendo usada como 

um mecanismo de preservação e comunicação do saber religioso. Julio Braga (2006), 

observa que os mecanismos de preservação do saber religioso no continente africano e no 

Brasil, vêm sendo permanentemente redefinidos. O autor sustenta que: 

 

Um dos que estão perdendo terreno para novas formas de preservação do saber é 
a oralidade, gradativamente substituída por instrumentos cada vez mais 
sofisticados de anotações, gravações mecânicas, filmagens e, até mesmo, de leitura 
informatizada. Com isso deixa-se de praticar o exercício da memória, tão comum 
nas sociedades africanas pré-coloniais. (2006, p. 120) 

 

Concordando em parte com esta exposição diríamos que, a oralidade, assim como, as 

ações são indissociáveis do processo ritual. A oralidade, a escrita e outras formas de 

apreensão das práticas ancestrais coexistem em diversos terreiros.  É comum os adeptos 

anotarem uma série de procedimentos de um ritual e, até mesmo, fotografar e filmar festas. 

Mas, esses artifícios não são suficientes para abarcar com profundidade o saber ancestral e 

realizar o mesmo. No momento do ritual é preciso lembrar, sem ajuda das anotações, a 

sequência de procedimentos. No entanto, não é só uma questão de lembrar, é indispensável 

atualizar um saber ritual que se processa na conjunção de ações, verbalizações e 

manipulações de ingredientes e energias. É neste processo de comunicação com o mundo 

espiritual que o corpo multissensório instaura um jogo ativo entre catalisar e deixar fluir 
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energias que alteram a percepção do iniciado no tempo e espaço do ritual. Não digo que 

esta alteração é necessariamente o estado de transe, o que enfoco é que, na experiência do 

ritual, os acontecimentos são registrados no corpo através da dilatação dos sentidos 

(audição, visão, paladar, olfato e tato) e dos aspectos mentais e emocionais. É talvez, o 

registro no corpo que diferencia o aprender através da participação direta no ritual e, por 

outros meios, como, por exemplo, a leitura de um livro ou visionamento de um 

documentário. No corpo, na experiência do ritual, são escritos frases, palavras, sons, gostos, 

imagens, textos dotados de sentidos e valores.  

 Talvez, o que devêssemos pensar sobre a possível perda de terreno da tradição oral 

na contemporaneidade, como exposto por Julio Braga, seja o fato de os adeptos não terem 

muita disponibilidade e disposição de frequentarem e permanecerem dentro do candomblé, 

continuamente, como nos tempos antigos, quando as pessoas ficavam meses dentro do 

terreiro trabalhando. Este fato, somado ao desenvolvimento tecnológico e sua 

acessibilidade, pode ter contribuído com a utilização crescente de novos instrumentos de 

anotações. Hoje, os adeptos querem registrar, através de fotos e filmagens, seus momentos 

dentro do candomblé, e mostrar as imagens para familiares e amigos. Se antes esta forma 

de registro não era importante, e até mesmo proibida104, hoje ela é muito utilizada. 

Julio Braga reconhece que certas tradições mudam, ainda que preservem a essência 

dos elementos atuantes e necessários à própria permanência do candomblé com a força que 

ele tem hoje.  Para o autor o que é extremamente importante é que: 

 

A população religiosa afro-brasileira possa discernir quanto ao seu papel como 
portadora de valores religiosos, com base na herança africana, e que sua 
participação consciente nesse universo é também um elemento dinâmico no 
processo de atualização permanente do conteúdo sagrado que, para continuar, 
deve mudar para que possa se ajustar aos novos tempos, sem perder de vista 
aquela ossatura a que se fez alusão. (2006, p. 121) 

 

No Brasil, a oralidade foi, pouco a pouco, construindo uma tradição própria. O 

processo de adaptação foi lento e fundamental na manutenção do candomblé como uma 

religião estruturada num saber ancestral. 

                                                                 
104 

Ainda hoje, em muitos candomblés é proibido tirar foto e filmar o terreiro e as festas. Alguns permitem  foto 
e filmagem antes da chegada dos orixás. Percebo este fato como um jogo conveniente. Ao longo da pesquisa 
visitei alguns terreiros em Salvador que não me permitiram fotografar a arquitetura do terreiro ou a festa. Qual 
não foi minha surpresa ao constatar, através de livro e uma revista famosa, que adquiri no próprio terreiro, que 
sua arquitetura e festa já tinham sido bem registrados em belíssimas fotos.  
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Zeca Ligiéro observa que “a organização oral do pensamento é uma forma de 

produzir e verbalizar ideias e muito anterior e muito diferente da forma literária. No 

universo em que predomina a oralidade, o pensamento e a fala, se organizam de modo não 

analítico, não-linear, não-distanciado, não-categorizado, [...]” (1998, p.29). As sociedades 

ágrafas são ricos depósitos de tradições orais. Elas beneficiam o viver em grupo e a 

apreensão dos fenômenos de maneira a favorecer a melhor tradução possível do universo 

mítico. 

Sobre os traços do perfil psicodinâmico da oralidade, baseado no estudo de Walter J. 

Ong, Zeca Ligiéro (1998) oferece algumas características do pensamento oral, que 

apresentamos de forma resumida: à necessidade de repetição de fórmulas que favoreçam a 

memória (agregativo); a formação de padrões rítmicos de repetição (redundância); o 

conhecimento elaborado é constantemente reafirmado (tradicionalismo); o conhecimento 

só é permitido mediante contato próximo com o que se quer conhecer (empático). Através 

da experiência; as coisas só existem conforme sua função prática no contexto em que são 

pensadas (participativo); mudanças operadas pelo tempo na fisionomia das tradições orais, 

determinando morte e renovação de elementos constitutivos (homeostase).  

Os ensinamentos nos terreiros, conta José Flávio Pessoa de Barros105 (2003) são 

repassados ritualisticamente através dos ritos, mitos e de toda liturgia que é o meio de 

comunicação dos praticantes com seus objetos de adoração. Os sons, e os textos, falados ou 

cantados, assim como os gestos, a expressão corporal e os objetos-símbolo, transmitem um 

conjunto de significados que é assimilado através da participação do adepto no dia-a-dia do 

terreiro. 

No pensamento de Zeca Ligiéro (2011), o adepto assimila os ensinamentos e 

segredos por meio das motrizes culturais que recuperam comportamentos ancestrais. As 

motrizes são expressas nas ações do adepto nos diferentes rituais e festas. O ritual 

determina as motrizes necessárias para sua realização. Às vezes só bater palmas ou cantar 

ou simplesmente falar é o procedimento adequado. No entanto, às vezes é preciso, cantar, 

bater palmas, batucar, dançar e vestir um figurino. O processo de aprendizagem do adepto é 

lento e requer paciência. É durante o ritual privado ou público que um mais velho ensina um 

mais novo qual é a motriz que deve ser empregada: o canto, a dança, o gesto, a postura do 
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 José Flávio de Pessoa de Barros (1943 – 2011). 
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corpo, a fala, a forma de bater palma de acordo com o som que precisa ser percutido, etc. 

Por isso é tão necessário participar do dia-a-dia no terreiro. Os procedimentos não estão 

escritos. E devemos pensar sempre que, “cada casa é uma casa”. Ela adota, dentro de um 

repertório ditado pela tradição, os procedimentos adequados nos rituais. Sobre a 

continuidade da herança cultural no terreiro, Zeca Ligiéro conclui que “sua eficácia depende 

de uma forte tradição oral, treinamento informal e um grande senso de identidade 

comunitária”. (2011, p. 130). 

José Beniste (2002), sustenta que é preciso o adepto conhecer e estudar o corpo das 

tradições orais do candomblé que é formado por vários elementos: O odù (signos de Ifá), 

Ilàna Ísin (liturgia), adúrá (orações), orin (cânticos), éde (linguagem), òwe (provérbios). Mãe 

Stella de Oxóssi (2011), acrescenta ainda os ítan (mitos, histórias) e os orikí (título, nome, 

louvação que ressalta fatos de uma sociedade, família ou pessoa e igualmente, seus 

desejos). Ele reforça a importância de saber traduzir e entender o que está sendo 

verbalizado nos rituais. Porque determinadas falas, rezas e canções aparecem associadas a 

um tipo de movimento corporal ou mesmo a uma sequência coreográfica, como no caso das 

danças dos orixás. Ligiéro, Beniste e Barros reforçam que a fala e o gesto são movimentos 

que produzem e proporcionam o axé e a comunicação entre os humanos e os deuses. 

A Iyalorixá Stella concorda com os apontamentos desses três autores e afirma que é 

impossível falar de um orixá sem falar do seu universo mitológico. Ela acredita que, para se 

aproximar de forma mais autêntica da verdade do orixá, é preciso uma interpretação 

coerente do corpo das tradições orais.  Stella conta que carece “voltar no tempo, tentando 

decifrar o mistério do indecifrável, aquilo que apesar de ser experienciado, vivido e sentido 

não pode ser traduzido em uma única forma, pois tendo todas as formas, nenhuma delas o 

revela” (2011, p.27). 

A transmissão do ensinamento religioso no candomblé encontra sua base na 

oralidade, na interação face a face, no processo de imitação onde o desempenho de uma 

pessoa mais velha influencia, de algum modo, os outros. A transmissão do conhecimento de 

maneira oral permite ao aprendiz captar emoções e sentimentos proferidos através da 

entonação da voz e da linguagem não-verbal de quem ensina.  Mas, para que tudo isso 

aconteça, é fundamental a participação, interesse e coesão do grupo de constituir uma 

tradição dentro do terreiro que frequenta. Na aquisição de conhecimentos e na 
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compreensão destes, vale estabelecer estudos periódicos em grupo, sobre os mitos, as 

músicas, as danças, as palavras, as roupas e por aí afora. 

 

2.3 OLHANDO YEMỌJÁ NA FESTA DO XIRÊ 

 

B(i) o ni jó le jó Oni Yemọja.
106

 
Ninguém consegue dançar como o povo de Iemanjá 

 

Na festa pública do candomblé que se observou a presença do orixá Iemanjá, no 

ritual do xirê (ṣiré ou ṣeré – brincar107), privilegio investigar as principais práticas 

performativas. Neste olhar, interessa-nos a maneira como o corpo aciona as dinâmicas 

culturais108 e expressa significados: o que o corpo faz, como ele se apresenta quanto executa 

as práticas e a forma com que ele interage com os outros, com o espaço e os objetos.  O 

corpo em ação e suas expressões gestuais e energéticas é um elemento indagado no estudo 

da performance que procura a confrontação direta com o vivido, no ato da experiência e 

tudo o que a envolve. Este estudo entende que o processo de criação da performance ritual, 

onde o corpo se encontra envolvido, é tão importante quanto o próprio evento final, fato 

que rascunhamos ao longo da tese. Então, neste momento, focalizaremos a análise na 

prática performática que é articulada para ser vista, na sequência ritual que tem início com o 

xirê e termina com a dança dos orixás.  

Com base em minha pesquisa de campo, primeiro faço a descrição de uma festa no 

terreiro e, depois, analiso as práticas performativas relacionadas à construção da festa ritual, 

que concorrem com a reconfiguração da atmosfera simbólica necessária à preparação da 

recodificação corporal: o cenário e os adereços; a interação dos adeptos e o público; a 

dança; a música; o figurino; além da comida ritual. Como explica Elbein dos Santos, “os 

elementos só podem ser vistos e interpretados em um contexto dinâmico [...] como fazendo 

parte de uma trama de um processo” (2001, p.17, grifo nosso). Antes de apresentar o xirê e 

analisar os elementos a ele relacionados destacando a forma que o corpo se expressa nesta 
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 (VERGER, 2000, p.303) 
107 

(BENISTE, p. 723, 2011) 
108 

Ver introdução da tese. Segundo Ligiéro, “As dinâmicas das motrizes culturais se processam no corpo do 
performer como um todo. Nesse sentido, o corpo é seu texto. Nele se corporifica uma literatura viva, 
desenvolvida a cada apresentação, refletindo o conhecimento que se tem da tradição.” (2011, p. 111-112).   



143 
 

trama, farei uma breve reflexão sobre a representação e o significado da festa pública na 

estrutura ritual do candomblé. 

 

Xirê: a festa ritual 

 

O culto dos orixás exige o cumprimento de uma série de rituais privados ou públicos, 

de caráter coletivo ou individual. Para Richard Schechner (2012), “rituais são memórias em 

ação, codificadas em ações”. São pensamentos em/como ação”. Ele também especifica que, 

“na religião, rituais dão forma ao sagrado, comunicam doutrina e moldam indivíduos dentro 

de comunidades.” (2012, p. 49-50). O ritual é denominado pelo povo-de-santo como 

obrigação. Obrigação é um compromisso que liga os homens e as divindades através da 

prática de oferendas, com o intuito de manter e fortalecer o axé, a energia vital, a força. A 

oferenda ao orixá produz harmonia e comunhão e acende um elo. “O dinamismo e a força 

do candomblé estão em torno das oferendas e dos alimentos. Tudo come no candomblé. 

Este momento é uma forma de restituir às divindades e à terra uma parte do que elas nos 

fornecem. O alimento faz parte do axé do egbé.” (OXAGUIÃ; KILEUY, p. 139, 2009). 

 A palavra xirê significa festa, festejo. Ele acontece por meio das cantigas e danças 

que convidam os orixás para festejarem. Antes do xirê, uma série de rituais privados é 

dramatizada. O próprio xirê é composto de sequências rituais que podem variar em alguns 

aspectos de acordo com o objetivo do ritual. Mas, no conjunto do xirê, existe uma base 

comum obrigatória: rituais de oferendas; o ritual do Padê de Exu109; a entrada dos iniciados 

no salão ao som dos atabaques; as sequências de cantos e danças para saudar cada orixá; a 

reverência dos iniciados em alguns pontos do salão (porta, cumeeira e atabaques), a Ialorixá 

e outras personalidades importantes; o canto propiciatório e a incorporação do iniciado; os 

cânticos finais para Oxalá110; e a saída dos iniciados em fila indicando a finalização do xirê.  

Esse é um encadeamento básico, mas que pode variar de casa para casa. Cada tópico 

do xirê prescreve maneiras de atuar, de ações corporais características que não são 

quaisquer ações. O corpo é educado para desenvolver, dentro do contexto sócio religioso, 

                                                                 
109 

O Padê de Exu é um rito prioritário que é celebrado antes do início das cerimônias públicas do terreiro, com 
a finalidade de pedir proteção a cerimônia a realizar, levar as oferendas e encontrar as divindades para chamá-
los. É um ritual solene e privado. As sacerdotisas dagã e Iyá morô são as responsáveis pelo padê. 
110 

Alguns terreiros não encerram o xirê com as cantigas de Oxalá, apesar de, em algum momento, elas serem 
tocadas. Presenciei isso no terreiro do Alaketu, onde o toque final era do patrono da festa, o Xangô da Ialorixá 
Jojó. 
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um conjunto de técnicas corporais previamente selecionadas.  Ao longo do xirê, o iniciado 

não dança da mesma forma. A maneira como ele aciona as possibilidades expressivas do 

corpo ao dançar - as ações, a postura, os gestos, as atitudes, a intensidade empregada no 

movimento, a utilização do espaço, a percepção, a expressão do rosto, etc. – modifica-se 

conforme as etapas do ritual.   

Todos os barracões apresentam no centro do salão, o ixé. O ixé é o umbigo do 

terreiro, um centro de força que emana o axé. Para que este axé cresça, de tempo em 

tempo, o ixé recebe oferendas através de rituais específicos. Este ponto pode ter um poste 

central visível, chamado de cumeeira (coluna ou mastro central). Na primeira parte do xirê, 

antes dos orixás tomarem os seus filhos, os fiéis dançam em círculo no sentido anti-horário 

em volta desse ponto. Após a chegada dos orixás o círculo é desfeito e as divindades bailam 

livremente no espaço acompanhadas, muitas vezes, por ekédis111. Em uma estrutura 

circular, todos os pontos giram em torno de um centro, fato que confere a esse símbolo 

qualidades de igualdade e de unidade. A igualdade está na possibilidade de todos os 

indivíduos partilharem do axé criado no movimento da roda. Ao dançar em roda o indivíduo 

se coloca em contato com o grupo, estabelecendo e transformando suas relações sociais.  

 No candomblé, o orixá só pode dançar o seu enredo mítico, vestir figurinos 

específicos e portar paramentos, após ser fixado na cabeça de um adepto através do 

processo de iniciação ou feitura do santo. Na feitura é que o orixá, incorporado no iniciado, 

começa a aprender danças, gestos e comportamentos específicos. Após o iniciado cumprir o 

período obrigatório de recolhimento na feitura, realiza-se a festa chamada Saída de Iaô. O 

iaô terá que confirmar a feitura por meio de festas realizadas após 1, 3 e 7 anos. A festa dos 

7 anos marca a transição do iaô dentro da hierarquia do candomblé. Pois é quando ele 

recebe credencial para exercer a função de pai ou mãe-de-santo, e passa a ser denominado 

de ebômi – mais velho.  A festa da Saída de Iaô e a de 7 anos é marcada por sequências 

rituais extremamente simbólicas.  

Os terreiros costumam estabelecer um calendário de festas anuais, que podem ser 

dedicadas aos orixás considerados mais importantes para o grupo da casa. Também se 

realizam festas para o orixá patrono do terreiro, o orixá da mãe ou pai-de-santo e por 

                                                                 
111 

A ekédi é a mulher escolhida e apontada por um orixá numa festa pública. Ela é uma espécie de mãe e 
zeladora do orixá. Durante a festa ela auxilia as iniciadas em transe, veste os orixás, dança com eles e enxuga o 
rosto do orixá. No Axé Opô Afonjá ela recebe o nome de ajoié e no terreiro do Gantois de iyárobá 
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agradecimento a alguma divindade. Elbein dos Santos (1986), analisando a presença e o 

papel da divindade no ritual, assinala que é neste momento que a constelação mítica e toda 

a carga simbólica são revividas no terreiro. Ela esclarece que a realização dos rituais ao longo 

do ano litúrgico permite que as entidades, que não são conceitos abstratos, atuem com os 

fiéis de diversas situações. A participação é invocada segundo o contexto ritual. A presença 

da divindade é a brecha que permite aos membros do terreiro interpretar seus significados. 

Ela prossegue: “Uma entidade-símbolo não é um elemento que se “traduza”, que se defina 

de maneira estática, mas elemento que se “interpreta” na medida em que é inserido em 

determinado contexto.” (1986, p. 182). 

A festa, desde a sua preparação, mobiliza, envolve e integra a comunidade. Cada 

adepto colabora e atua em determinadas funções de acordo com a sua posição hierárquica. 

Segundo Luz (2000), o xirê significa a parte da liturgia que celebra o sucesso das obrigações 

particulares, as que permitem a continuidade e a expansão do existir.   

O xirê é uma cerimônia pública de caráter festivo em que os deuses são louvados e 

invocados a participar por meio de comidas, danças, músicas e batuques. É um 

congraçamento, um encontro entre os homens e as divindades.  Ele representa o ápice de 

uma série de rituais destinados aos orixás homenageados (ou ao orixá) e àqueles que fazem 

parte de suas relações míticas. Para Rita Amaral na festa “não encontramos apenas fiéis 

envolvidos na louvação aos deuses; muitas outras coisas acontecem. Nela andam juntos a 

religião, a economia, a política, o prazer, o lazer, a estética, a sociabilidade, etc.” (2002, p. 

30). A autora enfatiza ainda que a festa é uma das mais expressivas instituições do 

candomblé e sua visão de mundo, pois é nela que se realiza toda diversidade dos papéis 

rituais, dos graus de poder e conhecimento a eles relacionados. “A festa é o momento em 

que a identidade dos grupos se expressa plenamente.” (2002, p. 31). 

Para o adepto, a festa é um momento de alegria, prazer, comunhão e superação do 

cansaço que, para alguns, se acumulou no corpo ao longo de vários rituais até a chegada ao 

xirê. Os iniciados que mais participam das atividades do terreiro, tomam parte da festa 

apresentando, muitas vezes, uma grande fadiga corporal. Mas, com tudo isso, chegar ao 

final da obrigação com a roupa bem passada e limpa e suas anáguas engomadas, seja como 

for, é sempre um sucesso que é festejado. Porque aí se diz: achei que não ia aguentar! 

Conseguimos! E é interessante notar que essas pessoas, mesmo com todo cansaço, no ritual, 

cantam e dançam. O estado de movimento é transformador. Ações que ajudam a provocar 
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um esvaziamento do corpo cotidiano propiciando a emersão do corpo extracotidiano, 

momento em que ocorre o transe, e que o corpo-orixá112 começa a bailar. Muitas vezes, a 

noite toda. 

Na festa o adepto mostra tudo o que aprendeu tanto para os membros do terreiro, 

como para o público: a cuidar da roupa ritual e a vesti-la; a se comportar devidamente a 

cada solicitação do ritual; a reconhecer as músicas e ritmos; a cantar e a dançar e executar 

determinados atos que a música de um orixá impõe. Isso tudo é motivo de orgulho para os 

fiéis. Além de que, o xirê marca um tempo importante no processo de aprendizado dos 

adeptos mais novos no convívio com os mais velhos, seja pela técnica de imitação ou através 

da repreensão de um iniciado mais velho em relação ao mais novo. 

A festa acontece no barracão principal do terreiro, no espaço que podemos 

considerar como cênico, pois a composição plástica visual dos elementos no espaço nos dá 

esta nítida impressão. Vê-se a parte destinada ao diretor e sua equipe (Ialorixá, ogã e ekédi), 

aos atores (filho-de-santo), à orquestra ritual (atabaques e ogãs) e ao público (espectadores 

comuns e convidados de honra). Lá há ainda uma composição cenográfica (flores, ojás, 

bandeirinhas, jarros, mariôs etc.). Podemos entender o cenário do barracão bem como 

proposto por Newton Cunha, “como “arquitetura do envolvimento”, no sentido de que é no 

seu interior que se representa, e não em frente a ele”. (2003, p. 130). As ações do ritual são 

acompanhadas diretamente pelo espectador que, em muitos casos, pode também interagir 

e atuar no ritual cantando, batendo palmas, gesticulando atos rituais e louvações.   

A festa pública do candomblé é um rito que comemora e representa a história mítica 

dos orixás.  Rito com essa característica é nomeado por Émile Durkheim113 como um culto 

positivo representativo ou comemorativo. Os adeptos “celebram-no para permanecerem 

fiéis ao passado, para preservarem a fisionomia moral da coletividade, e não por causa dos 

efeitos físicos que ele pode produzir.” (2000, p.404).  Sua função é “relembrar o passado e 

torná-lo presente, de certo modo, por meio de uma verdadeira representação dramática.” 

(p. 405). Durkheim lembra que as representações rituais evidenciam elementos importantes 

da religião: o recreativo e o estético. As cerimônias representativas empregam os mesmos 

procedimentos que o drama, como também um objetivo similar, dentre eles, o de 

apresentar ao homem um mundo imaginário, diferente do cotidiano, que se destina a 

                                                                 
112 

Corpo-orixá refere-se ao iniciado no estado de transe 
113

 Émile Durkheim (1858 – 1917). 
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divertir, a distrair e provocar o riso, transportando-o a outro estado em que sua imaginação 

está relaxada. O autor defende que a religião não seria desta forma se não prestasse um 

lugar às livres combinações do pensamento e da atividade, ao jogo, à arte, a tudo o que 

diverte o espírito fatigado do cotidiano. 

 

A arte não é simplesmente um ornamento exterior com que o culto dissimularia o 
que pode ter de demasiado austero e demasiado rude: por si mesmo, o culto tem 
algo de estético. Por causa das relações bem conhecidas que a mitologia mantém 
com a poesia, pretendeu-se às vezes colocar a primeira fora da religião; a verdade é 
que há uma poesia inerente a toda religião. (p. 416) 
 

Na religião, o elemento estético é notório nos ritos representativos ou 

comemorativos, mas como elucida Durkheim, todo rito o apresenta em algum grau. No xirê 

o belo é visualizado em diferentes expressões: no cenário, nas roupas rituais, na música; na 

dança, nos paramentos, na pintura corporal, na ornamentação do corpo, na configuração do 

barracão. Essas expressões são elementos perceptuais complexos que fazem parte do ritual, 

que é uma forma de organização social baseada, em grande parte, em princípios sensoriais. 

O xirê aciona correntes energéticas que se personificam no espaço ritual através da 

conjugação dos corpos em movimento, das canções e da percussão dos instrumentos. O 

jogo sinérgico corpóreo, as palavras, os cheiros, os sons, as imagens, as cores, etc., fornecem 

elementos que estimulam os centros sensoriais dos adeptos e do público que, interagindo 

intensamente, criam uma fala coletiva, instaurando um tempo - espaço mítico ritual.  

A performance do xirê reagrupa elementos sensoriais cotidianos produzindo uma 

redoma sensorial extraordinária. Segundo Guilherme Veiga (2008) a redoma sensorial 

ordinária é aquela presente no cotidiano do indivíduo. É a redoma necessária para 

executarmos tarefas sem esforço e de baixa coesão grupal como, por exemplo, dirigir um 

carro, andar na rua, limpar a casa. A redoma sensorial extraordinária aparece nos eventos 

não cotidianos. Em performances rituais e artísticas onde existe uma manipulação sensorial. 

 Cercado de elementos estéticos fundamentais na instauração do tempo mítico, o 

iniciado, ao incorporar o orixá, performa, por meio de cantos e danças, acontecimentos da 

vida do orixá. A performance vitaliza a crença impedindo que ela se apague da memória dos 

participantes. Como diz Durkheim (2000), ela revivifica os elementos mais essenciais da 

consciência coletiva, revigorando os indivíduos como seres sociais.  
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Richard Schechner (2012, p. 81), ao citar a díade eficácia – entretenimento, explica 

que a eficácia se apresenta quanto o objetivo da performance  é efetuar mudanças. Neste 

caso, estão presentes as seguintes qualidades: resultados; ligação com o transcendente; 

tempo imemorial; performer em transe; virtuosismo pouco desempenhado; roteiros 

tradicionais; transformação do eu possível; o público participa e acredita; criatividade 

coletiva e a crítica desencorajada. Se a performance objetiva oferecer prazer, ser mostrada, 

passar o tempo, ser bela, então ela é um entretenimento. Ela contém os atributos: divertir; o 

foco sobre o aqui e o agora; tempo histórico; controle do performer; virtuosismo; 

comportamentos novos e tradicionais; não modificação do eu; audiência observa, aprecia, 

avalia; criatividade individual e crítica prospera.  A partir do estudo de Schechner (2012) e 

Durkheim (2000) conclui-se que o xirê é uma performance ritual que se estabelece num jogo 

contínuo da ação dos binários, eficácia – entretenimento. Sua finalidade engloba 

socialização e fortalecimento dos laços comunitários; contato com os deuses através da 

incorporação do iniciado; presença do belo; instauração de um tempo e espaço mítico; 

estado de efervescência; distração; gritos; cantos; diversão e representação dramática. 

 

Caminhos trilhados 

 

No conjunto das festas observadas, duas foram dedicas às Iabás e aconteceram no 

Rio de Janeiro. A primeira, em 2012, no Ilê Axé Íyà Atara Magbá da Ialorixá mãe Gisèle 

Omindarewá e, a segunda, em 2013, no Ilê Omiojuaro, liderado por Mãe Beata de Iemanjá. 

As outras duas foram observadas em Salvador na Bahia no ano de 2014. Uma dedicada ao 

orixá Xangô, vista no terreiro Ilê Maroialajé (o popular Alaketu), que teve como quinta 

sacerdotisa a grande Ialorixá Olga Francisca Regis, Olga do Alaketu (mãe de santo de Beata 

de Iemanjá). Liderado atualmente pela filha mais velha de mãe Olga, Jocelina Barbosa Bispo, 

mãe Jojó de Nanã.  E a outra, que prestigiava Iyamassê, foi apreciada no Ilê Axé Opô Aganjú 

conduzido pelo Babalorixá Balbino Daniel de Paula, conhecido como Obaràyí (pai de santo 

de Omindarewá). Momento em que tive o imenso prazer de ver o Xangô Aganju de Balbino 

dançar no barracão. Segundo o público presente, naquele dia, esse era um acontecimento 

raro. Indicando que tive muita sorte de compartilhá-lo.  
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Em todas as festas Iemanjá compareceu. Desta forma, das quatro festas observadas, 

tomarei como base de exposição a do Ilê Axé Íyà Atara Magbá114 procurando focar o meu 

olhar no orixá Iemanjá. Ao longo do relato, buscarei me aproximar das outras festas 

observadas, no intuito de fortalecer a discussão sobre as práticas performativas e o corpo 

expressivo na festa.  

 

A festa das Iabás  

 

Chegando ao terreiro Ilê Axé Íyà Atara Magbá para assistir à festa das iabás, 

consagrada aos orixás femininos, pedi licença e uma noite de paz aos guardiões da porteira 

da casa. O terreiro é um lugar mágico sagrado. Quem frequenta deve saber se comportar e 

se vestir de maneira adequada. Na rua, em frente ao portão principal do barracão, algumas 

pessoas esperavam o início da festa.  

 

 

Figura 36: Entrada do Ilê Axé Íyà Atara Magbá. Detalhe para folha do dendezeiro desfiada que protege 
a entrada do terreiro. Foto: Tatiana Damasceno, 2012. 

 
Entrando, vê-se logo na parte de cima do portão principal, o mariô, a folha nova do 

dendezeiro desfiada. O cheiro forte do sangue e outros ingredientes, ainda ativo da 

matança, invoca o meu olhar para direção do assentamento de Exu, localizado junto ao 

muro na parte esquerda da entrada. Um pequeno corredor, também enfeitado com mariô, 

conduz ao barracão principal, local da festa pública, onde as divindades se manifestam. 

Algumas pessoas, a maioria de roupa branca, conversam com um tom baixo na voz, sentadas 

nas cadeiras e bancos distribuídos no espaço. Pouco a pouco o público foi chegando e 
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 Escolhi descrever a festa observada neste terreiro por ter colhido um material mais amplo de pesquisa sobre 
as danças no xirê, através de filmagem e fotografia. 
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ocupando os lugares vazios. Depois de algum tempo, o barracão ficou completamente 

lotado.  

O barracão do ilê é um espaço grande e cimentado, arejado e sem paredes. Na parte 

externa, no entorno dele, a vegetação densa composta de árvores e folhagens, delimitava o 

espaço e, ao mesmo tempo, oferecia uma ornamentação natural à festa. Imediatamente 

olhei para o teto, enfeitado de bandeirinhas de papel de seda de todas as cores que 

produziam um barulho interessante ao primeiro vento. A exuberância de bandeirinhas dava 

um ar alegre e festivo ao ambiente calmo e limpo.  

 Do lado direito e esquerdo avisto os bancos enfileirados destinados ao público em 

geral115. Um pouco mais à frente, estão os assentos dedicados aos convidados ilustres, como 

também, as cadeiras dos ogãs, das ekédis e de outras personalidades da casa. A cadeira da 

Ialorixá se destacava no fundo do barracão, posicionada embaixo de uma pequena abertura 

quadrada na parede, que continha a escultura de uma sereia. Próxima à cadeira da Ialorixá, 

do lado direito, uma porta também enfeitada com mariô marca o limiar entre a parte 

externa e interna da construção, frequentada só pelos iniciados da casa. 

 

 

Figura 37: Orquestra ritual do Ilê Axé Íyà Atara Magbá. Da esquerda para direita temos os atabaques 
denominados rum, rumpi e lê. Foto: Tatiana Damasceno, 2012. 

 

  Os três atabaques, localizados num espaço próprio do lado direito da sala, 

esperavam o começo do ritual, enfeitados com ojás. As colunas espalhadas nas laterais do 

espaço receberam um arranjo de flores envolto por ojás em forma de laço. Os ojás, com 
                                                                 
115 

Alguns terreiros separam o público feminino do masculino. Foi possível constatar o fato nos terreiros do 
Alaketu e no Opô Aganjú onde o espaço cênico adota a configuração de um palco italiano. As mulheres sentam-
se do lado direito e os homens do lado esquerdo, separados, ambos os lados, por um corredor que comunica o 
palco principal, local em que os adeptos dançam com a porta principal do barracão.  
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tecidos na cor branca, rosa, amarelo, azul e verde, davam um ar feminino no barracão. Os 

ojás em forma de laço estavam em todos os lugares possíveis, afinal era a festa das iabás. 

A Ialorixá acena para os alabês116 que entendem que o xirê pode começar. O ritmo da 

avamunha117 marca o início da cerimônia. Todos ficam em silêncio e se colocam de pé. Ao 

som animado da música, saem do quarto localizado no fundo do barracão os iniciados 

enfileirados, segundo uma ordem hierárquica, tendo à frente a Iakekerê da casa que, ao 

mesmo tempo da Ialorixá, que permaneceu sentada em sua cadeira, agita o seu adjá, sineta 

de metal utilizada para estimular o transe. Os iniciados, dançando, começam a formar a roda 

do xirê. Neste momento, muitas pessoas colocam a palma da mão (uma ou ambas) voltada 

para o círculo dos iniciados. Gesto que indica respeito e submissão. Os iniciados, dançando, 

deslocam-se no espaço no sentido anti-horário, deslizando os pés sucessivamente no chão, 

sem perder o contato com este. Eles dançam movendo os ombros e os braços que 

permanecem semi-flexionados e mudam sucessivamente à frente do corpo no espaço que 

aponta para diagonal-frente externa e interna da roda. Durante o deslocamento a cabeça 

permanece ligeiramente inclinada para frente com o olhar dirigido para o chão. O corpo, 

neste momento, apresenta uma postura recolhida e gestos contidos.  

 

 

Figura 38: Ebômis saudando o centro do barracão, os atabaques e a Ialorixá. 
Foto: Tatiana Damasceno, 2012. 

 

A indumentária ritual, rica em cores e adornos, nas ebômis, é composta de camisu, 

bata, ojá-ori, alacá (pano-da-costa), atacã (ojá de peito), anáguas bem rodadas, chinelo de 
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Título do ogã chefe da orquestra dos atabaques, encarregado de entoar os cânticos dos orixás. 
117 

Segundo Barros também denominada “Avaninha, Avania, Rebate ou Arrebate que é o ritmo acelerado, 
sincopado e que, para alguns marca o início e término das cerimônias religiosas” (2009, p. 69).  
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pano, pulseiras, brincos e os ilequês. Os homens surgem com abadá, camisão com calças 

largas, chinelos de couro, portando também um boné na cabeça. O figurino dos 

participantes indica que nenhum adepto da roda tem pouco tempo de iniciação. Ao 

contrário, o porte das roupas, cores, tamanho dos colares, o uso de sandália e bata lembra o 

gozo de hierarquia na casa. 

Após a formação da roda, os atabaques param de tocar, e o alabê começa a entoar o 

primeiro cântico em louvor a Exu, sendo seguido pelo coro dos iniciados e do público. Logo 

depois, os atabaques ressoam o ritmo dedicado a Ogum, o orixá da guerra, e uma nova 

movimentação marca um tempo forte no espaço. Os filhos de santo, seguindo a hierarquia 

da casa, descem sucessivamente até o chão, executando o iká ou o dobalé saudando os 

ancestrais na porta de entrada do salão; no centro da sala, onde se localiza o ixé; em frente 

aos atabaques; e, depois, em frente à mãe-de-santo.  A sequência de saudação é novamente 

repetida quando se toca para o orixá de cabeça do iniciado. 

O xirê prossegue com uma sucessão de cantigas em honra a cada orixá. Em média de 

três a sete cantigas foram cantadas na seguinte ordem: Ogum, Obaluaiê, Odé, Ossaim, 

Oxumarê, Iroko, Xangô, Oyá, Iemanjá, Yewa, Obá, Nanã e Oxalá.  Na sequência de toques,  

toda vez que muda o orixá louvado, os iniciados colocam a mão no chão e na testa para 

saudar o orixá. No primeiro momento do xirê, cada orixá apresenta ritmos próprios e formas 

específicas de dançar. Nesta parte, todos os iniciados da roda dançam iguais no ritmo de 

Ogum, Oxóssi, etc.. Após louvar todos os orixás, uma cantiga própria, chama os deuses para 

incorporar os iniciados. Este momento gerou uma grande expectativa e emoção no público 

que participava cantando e gritando o nome dos orixás que, aos poucos, iam chegando. É 

uma ocasião de muita vibração e alegria. A vibração emitida pelos atabaques parece que 

dobram, intensificando o som que preenche todo o ambiente. As iniciadas, cambaleando de 

um lado para o outro, são amparadas pelas ekédis que recolhem os seus pertences (chinelo, 

óculos, relógio, etc.) e retiram o ojá de cabeça das iniciadas em transe e fazem uma nova 

amarração também na cabeça que é finalizado com um laço na altura da nuca. 

Procedimento ritual utilizado para indicar a presença de um orixá feminino. Os orixás 

presentes louvam os pontos principais do salão, a porta, a cumeeira, os atabaques, a mãe de 

santo e a mãe pequena. Repetindo o procedimento dos filhos de santos no início do xirê, ao 

cantar a primeira canção para Ogum. Eles dançam um pouco e, depois, são recolhidos para 
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colocar suas vestes rituais. Segue uma pausa e todos voltam a conversar e aproveitam para 

ir ao banheiro, beber uma água, fumar e fofocar sobre os acontecimentos vistos. 

Novamente os atabaques tocam reunindo a todos. As iabás reaparecem no salão 

usando trajes emblemáticos nas cores dos seus orixás. O Amarelo ouro da Oxum, o rosa e 

branco da Iansã e o azul claro, o branco o e verde água da Iemanjá. Neste momento elas não 

fazem uso do adê e dos seus paramentos rituais. Uma atrás da outra, elas transportam sobre 

as cabeças alguidares cheios de comidas rituais. Dançam por algum momento e logo são 

colocadas sentadas em banquinhos dispostos lado a lado em frente à cadeira da mãe de 

santo.  

 

  
Figura 39 e 40: Iabás sentadas segurando os recipientes que contêm as comidas rituais.  Distribuição 

das mesmas aos participantes da festa. Foto: Tatiana Damasceno, 2012. 

 

Músicas próprias são cantadas e os iniciados que não entraram em transe e as ekédis 

começam a formar e a distribuir os pratinhos contendo as iguarias das iabás: o omolocum de 

Oxum, o acarajé de oyá, o ebô de Iemanjá, o xinxim de galinha e frutas. Após o ajeum118, as 

iabás dançam e são recolhidas novamente na camarinha levando os potes sobre os ombros. 

Ao retornar ao salão, outras músicas são cantadas e as iabás, agora, com os seus trajes 

completos, dançam todas juntas. Neste momento elas aproveitam para cumprimentar os 

adeptos e o público em geral: a Ialorixá, a mãe pequena, os ogãs, as ekédis, os iniciados, as 

crianças e os convidados que, antes de serem abraçados, pedem bênção e proteção. Muitos 

abaixam o corpo e tocam o chão e a cabeça com as pontas dos dedos e, em seguida, 

abraçam a iabá. Num dado momento elas são colocadas novamente sentadas nos 

banquinhos, e as iabás são agrupadas, segundo o orixá, para executar as danças que lhe são 
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 Comida, comer. 
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próprias. É tocado o “rum para o orixá”, o ritmo especial do orixá. Também dito “tomar o 

rum” ou “dar rum”. Essa é a parte da festa mais esperada pelo público que interage 

intensamente, aplaudindo e gritando a saudação do orixá que performar no espaço.  

As três Oyá dançaram primeiro. Logo no começo o público gritava repetidas vezes: 

Epa hei! Epa hei Oyá! A dança apresentada não descreve uma forma geométrica definida e 

repetida no espaço, como as danças executadas na roda, da primeira parte do xirê.  As três 

senhoras dos ventos e das tempestades, dançam como fogo e exalam sensualidade. Seus 

movimentos alternam entre o rápido e o contido, com deslocamentos que mais parecem 

raios que cortam o salão. Nos ritmos ilú e “quebra-pratos” (aqueré), vigoroso e rápido, elas 

apresentam um gestual forte e decidido com os braços e com as mãos. Cada vez que o 

público grita e aplaude, mais elas se exibem dançando. Em alguns momentos seguram as 

saias e desenvolvem um rebolado sensual na frente dos atabaques. As danças de Oyá 

aumentaram a temperatura corporal do público e do ambiente.  

 

 

Figura 41 e 42: As Iansãs bailam livremente no salão espalhando os seus ventos. 
Foto: Tatiana Damasceno, 2012. 

 

A segunda a dançar, as cinco Iemanjás, se espalham no espaço como água. Com 

movimentos suaves e cadenciados Iemanjá evolui uma dança leve e cheia de ondulações 

que lembra os movimentos das águas. Ela também exibe passos cadenciados se deslocando 

ora na diagonal direita, ora na esquerda entremeada com uma pequena pausa. Em uma 

dança, Iemanjá voa no salão imitando um pássaro.  Em outra, ela se desloca em diferentes 

direções exibindo o gesto de abraçar. Um abraço grande que começa com os braços abertos 
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nas laterais do corpo no nível médio e que, depois, fecha-se na altura do peito. Tudo isso ao 

som de aplausos e gritos: Odò ìyá! Odò ìyá minha mãe! 

 

 

Figura 43: Iemanjás no xirê exibem suas coreografias míticas.  
Foto: Tatiana Damasceno, 2012. 

 

 

Figura 44: Iemanjás rodopiando no salão. 
Foto: Tatiana Damasceno, 2012. 

  

Por fim as duas Oxuns. Ora ieiê ô! Com esse chamado, Oxum se levanta do pequeno 

banquinho e agradece a todos executando o jinká (ou jiká) - um gesto próprio do orixá em 

que ele inclina o corpo para frente com o estremecimento dos ombros - e seu ilá, um grito 

tão suave que mais parecia um gemido. Ao som do Ijexá, a senhora da beleza e da riqueza, 

dança de forma faceira e suave. O corpo balança para um lado e para outro descrevendo o 
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movimento das águas doces. Momento marcante é quando ela toma banho e se enfeita com 

anéis e jóias. Deslocando com os braços balançando à frente do corpo, ela tira os acessórios 

e, simbolicamente, pega as águas com as mãos atirando-as sobre si mesma. Lentamente ela 

se abaixa até a base e, ajoelhada, banha-se com água. As ekédis seguram vários pontos da 

saia e balançam imitando a ondulação da água. Ela volta a colocar os acessórios e agradece a 

todos. Novamente ecoa no salão Ora ieiê ô! 

O ritmo modifica novamente chamando a todos para formar a roda. Canta-se para 

Oxalá e todos dançam saudando o grande pai da criação e do branco. O xirê vai chegando ao 

fim no ritmo da avamunha e os orixás se retiram do salão após saudarem os pontos de axé. 

Antes de atravessar a porta que liga o salão e o roncó, eles executam o movimento de meia-

lua e, de frente para o público, exibem o jinká e o ilá, e continuam andando de costas até 

atravessar a porta. 

O xirê termina tarde da noite. Aos poucos a friagem do local vai se aproximando do 

corpo e a fome já é grande. O cheiro da comida se espalha no ar e alguns Integrantes do 

terreiro convidam as pessoas para confraternizar em outro local onde o jantar será servido. 

Todos conversam animadamente comendo e bebendo e, aos poucos, um ou outro se retira 

do local. Esse tempo é necessário para a volta progressiva da vida cotidiana. 

 

2.3.1 O espaço ritual e o público 

 

O barracão é formado pelo intercruzamento de espaços que, de tempos em tempos, 

recebem oferendas por meio de rituais (os atabaques, o ixé, a porteira, os adeptos). O local 

onde acontece o xirê é um espaço construído, delimitado e organizado. É uma elaboração 

pré-estabelecida pela tradição religiosa. Em relação ao ritual, Patrice Pavis lembra que “a 

escolha de um lugar específico para esses encontros, institucionalizam pouco a pouco o rito 

em acontecimento teatral. [...] o público passa a vir para olhar e se emocionar [...].” (1999, p. 

346).  O barracão é um espaço sagrado, coberto por tabus especiais, repleto de vivências e 

memórias que são atualizadas a cada festa. É nele, em dia de festa, que o público entra em 

contato com os orixás. O arranjo do seu espaço e sua representação simbólica exerce um 

impacto sobre os participantes. Ele configura comportamentos especiais em consonância 

com a sacralidade local, que não pode ser violada, além de ser permanentemente protegida 

da existência profana.  
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A decoração varia de acordo com o orixá homenageado. Na festa das Iabás no Ilê de 

Omindarewá os adereços homenageavam as iabás: Iansã, Iemanjá e Oxum. O ojá, artefato 

de tecido liso ou estampado, bordado geralmente nas pontas, podendo também receber 

renda, fita, búzio, pedra, palha, etc., enfeitam o espaço. Aparece enlaçando as colunas 

espalhadas contendo um buquê de flores formado por rosas, palmas e crisântemos nas 

cores, branca, rosa, vermelha e amarela; nos pequenos vasos contendo folhagens e flores; 

nos atabaques e na parte de cima da cadeira da Ialorixá de Iemanjá.  As cores selecionadas 

evocam a natureza das divindades da festa. Branco, azul claro, prata e verde-claro para 

Iemanjá. Rosa, branco e cobre para Iansã. Amarelo claro, escuro e dourado para Oxum.  

 

 

Figura 45: Festa das Iabás no terreiro Omiojuaro. Detalhe para o público que emoldura a roda ritual e a 
decoração do espaço. Foto: Tatiana Damasceno, 2013. 

 

No barracão, os adeptos e o público atuam em locais definidos119, existindo uma 

relação entre aquele que olha e aquele que encena determinadas ações. Não obstante a 

essa divisão aparente, entre adeptos e espectadores, existe uma reciprocidade peculiar, 

viva, aberta, dinâmica e autêntica. No teatro ritual, se é que podemos chamá-lo assim, “a 

partir do momento em que o espectador adentra a sala, ele abandona seu papel de 

“olhante” para tornar-se um participante de um evento [...]” (PAVIS, 1999, p. 133).  O 

público vê e vive intensamente a experiência ritual de forma coletiva.  Nessa experiência, de 

dimensão cósmica, o espectador é, pouco a pouco, envolvido no drama ritual que atinge o 
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 A relação entre atores e espectadores é observada também em alguns rituais internos e privados. Como por 
o ritual do bori.  
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auge, com toda a sua força, quando as divindades incorporam nos iniciados. É o momento 

mais esperado da celebração que mobiliza e aglutina a comunidade.  

O xirê apresenta uma variedade de signos estéticos, verbais, sonoros e gestuais que 

estimulam a sensibilidade do público. Ele objetiva acordar uma resposta comportamental 

intensa que instaura um discurso coletivo eufórico e positivo, envolvendo os participantes 

do na performance ritual.  

O barracão de Omindarewá oferece uma configuração definida primeiramente pela 

posição do mobiliário e, depois, do público que ocupa os seus lugares. Ele forma uma arena 

onde o espectador volta o seu olhar para os acontecimentos no centro do barracão. Nesse 

desenho o público não olha a roda dos iniciados à distância como, por exemplo, a visão 

oferecida no palco italiano. Ele mesmo, pela proximidade proporcionada pela configuração 

espacial, estabelece uma grande intimidade com os adeptos. No entanto, apesar da 

proximidade, o público sabe como se comportar. Ele interage no ritual através de um 

comportamento pré-determinado, mas não interfere nele, executando ações ao seu prazer e 

entusiasmo. O público, de caráter heterogêneo, tanto em seus interesses quanto em suas 

expectativas é formado por: adeptos da própria casa; familiares; fieis de outros terreiros; 

pesquisadores e antropólogos; turistas; visitantes ilustres; além de simpatizantes e curiosos. 

Ao longo da festa, a distância entre os iniciados na roda e o público pode ser 

momentaneamente rompida. Ocasião em que o espaço é remodelado pela presença física. 

Isso acontece quando um ou outro espectador dança na roda na primeira parte do xirê. 

Geralmente ele só participa se for convidado por alguém do barracão ou sendo uma visita 

ilustre. Outra ocasião de aproximação é executada pelo próprio orixá que sai da roda e 

invade o espaço do público para cumprimentar a cada um dos participantes. Neste instante 

em alguns dando um abraço mais longo e, às vezes, com gestos brandos, abençoando-os 

colocando as mãos no peito, ou expressando-se também demonstrando o seu apreço por 

algum pai de santo ou mãe de santo de outra comunidade presente e que também é 

sacerdote ou sacerdotisa de Iemanjá. 

 Jerzy Grotowski120 no texto Teatro e Ritual considera que “a vocação do espectador 

é ser observador, mas ainda, é ser testemunha” (2010, p. 122).  Ele esclarece que:   
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A testemunha não é quem enfia por toda a parte o nariz, quem se esforça por ficar 
o mais próximo possível, ou por intrometer-se nas ações dos outros. A testemunha 
mantém-se levemente à parte, não quer se misturar, deseja estar consciente, ver o 
que acontece, do início ao fim, e guardar na memória; a imagem dos eventos 
deveria permanecer dentro dela. (2010, p. 122-123) 

 

Sobre a ação do espectador como testemunha, Grotowski descreve parte de um 

documentário que viu sobre um monge budista que, em Saigon, cumpriu um auto de fé. O 

autor conta que uma multidão de outros monges observava a cena. Alguns deles ajudavam 

àquele que deveria se aniquilar e, outros, mantinham-se a certa distância, quase escondidos, 

permanecendo imóveis durante toda a cena. Eles não intervinham em nenhum momento. 

Os monges coparticipavam da cerimônia presenciando um ato extremo frente à vida e 

também no sentido religioso já que eram monges. Grotowski conclui que, a função da 

verdadeira testemunha é apresentar respeito pela coisa, pelo ato, por aquilo que se vê, “não 

se intrometer com o próprio mísero papel, com aquela importuna demonstração: “eu 

também”, mas ser testemunha – ou seja, não esquecer, não esquecer custe o que custar. 

Portanto, afastar o espectador é dar-lhe a possibilidade de coparticipação.” (2010, p.133).  

Para Grotowski o público só é capaz de co-participar emotivamente se ele 

reencontrar em si  a original vocação do espectador. E isso só é possível se ele for inserido na 

estrutura do espetáculo. Neste ponto, para Grotowski, a configuração do espaço é essencial. 

Ele tem que viabilizar, ao mesmo tempo, aproximações e afastamentos entre os atores e 

espectadores.  

O espectador, com seu entusiasmo, alegria e expectativa, contribui com a chegada 

dos orixás e torna a festa alegre, odara121. Ele vibra, canta, bate palmas e, gesticulando, grita 

o nome do orixá. A participação do público é percebida pela divindade que, ao final da sua 

performance, agradece a todos e, muitas vezes, abraça algumas pessoas. Outra atividade do 

público é contar para pessoas que não compareceram no xirê as boas novas: a beleza da 

decoração; do figurino dos orixás; do orixá que se destacou ao performar no salão; as 

lembrancinhas originais distribuídas ao público e a comida servida. A festa se prolonga um 

pouco mais através da oralidade, e, desta forma, o barracão ganha notoriedade. A 

assistência atua dessa maneira porque ele testemunhou e vivenciou o acontecimento, o 

ritual. O espectador avulta na sua oralidade o que contemplou com maior admiração. 

Algumas festas tornam-se inesquecíveis. Coisas são copiadas por outros terreiros e outras 
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suprimidas. A oralidade cuida para que alguns fatos sejam sempre lembrados. Esse 

burburinho atraia a curiosidade das pessoas aguçando-as a participarem de festas no 

barracão, além de estimular a filiação de novos devotos na casa. 

 

2.3.2 O corpo e a dança  

 

A dança para Roger Garaudy é: 

 

Dançar é vivenciar e exprimir, com o máximo de intensidade, a relação do homem 
com a natureza, com a sociedade, com o futuro e com seus deuses. Dançar é, antes 
de tudo, estabelecer uma relação ativa entre o homem e a natureza, é participar do 
movimento cósmico e do domínio sobre ele. A dança é então um modo total de 
viver o mundo: é a um só tempo, conhecimento, arte e religião. (1980, p. 14 - 16) 

 

A dança revela que o sagrado é também carnal. O Candomblé ensina que o corpo 

humano contém os elementos e as forças da natureza que estão distribuídos 

harmoniosamente nele, como explica sua mitologia. A cabeça é feita da mesma substância 

das divindades.  

O corpo, segundo Elbein dos Santos (1986), só adquire vida quando recebe e contém 

o ar, a respiração - o sopro de vida chamado de emi. No corpo, a cabeça – ori – e seu suporte 

– apere –, são modelados com porções de massas progenitoras.  

O interior de cada pessoa, segundo a autora, o ori-inu, é único e representa uma 

combinação de elementos intimamente ligados ao destino de cada um. Consiste no 

conteúdo do ori, que expressa a essência de cada pessoa, sua existência individualizada, que 

varia de acordo com a matéria mítica – o orixá – de que provém.  

A matéria com que são moldados os corpos chama-se ipori ou oke ipori. No ipori 

encontra-se a herança de cada um, especialmente a do pai e a da mãe. Assim, a cabeça, o 

ori, relaciona-se com o odu, destino único daquela pessoa, graças a uma combinação 

exclusiva feita pelas partes que a constitui e que existe no orum, já que, ao escolher uma 

cabeça, cada pessoa também escolhe o seu odu, que irá reger toda a sua vida no aiyé 

(ELBEIN DOS SANTOS, 1986; LUZ, 2000; BENISTE, 2002). 

Monique Augras (1983) conclui que o ser humano, ao nascer, propicia a atualização 

das forças míticas, que vão poder agir de modo concreto por seu intermédio.  
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No candomblé, a estruturação do corpo tem início com a descoberta da matéria 

mítica que habita o ori da pessoa. Que é única, singular e individualizada. Mas, não se pode 

perder de vista, conforme as informações acima, do que foi transmitido pelos genitores.  

Desta forma, o candomblé, ao entender o ser composto de substância primordial, 

compreende o corpo como dotado de caráter sagrado. O corpo é um templo sagrado 

porque, além de ser constituído da matéria mítica de um determinado orixá, o Eledá122 (o 

dono da cabeça) do indivíduo, é um santuário no qual a divindade habita. 

 Para a Ialorixá Stella de Oxóssi (2011), o ser mítico já está substancialmente no corpo 

da pessoa. A partir desse pensamento ela percebe o processo de iniciação não com o 

objetivo de fazer o orixá, papel efetuado por Olórun, mas cabe à Ialorixá preparar o futuro 

iniciado para que este seja capaz, “através da purificação, sacralização, orientação e 

aprendizagem, de harmonizar-se consigo mesmo, com a sua ancestralidade e com a 

natureza.” (p. 12).  Stella continua esclarecendo que esse procedimento capacita o fiel a 

aprimorar o seu caráter e conduzir a sua vida com dignidade, assim, ele será digno de ser 

habitado pela força divina que é o orixá. Reconhecer na individualidade de cada iniciado a 

matéria mítica “do seu pai / mãe espiritual é concebê-lo como um símbolo do orixá.” (grifo 

nosso, p. 13). 

Claude Lépine (2011), no texto Análise formal do panteão nagô, informa que é 

provável que o iniciado herde e reproduza o temperamento do seu orixá de cabeça, de 

modo que a divindade fornece, por meio dos mitos, modelos com os quais o iniciado se 

identifica. Cada divindade é vivida e racionalizada de uma forma dentro da comunidade do 

candomblé, pelo caráter a elas atribuído, assim como a seus filhos. Os filhos de Iemanjá, de 

maneira geral, são caracterizados pela tranquilidade e a paz. Nessa classificação é preciso 

levar em consideração que as divindades da água diferem quanto ao vigor e à idade.  

A personalidade atribuída ao iniciado se reflete no comportamento assumido por ele 

dentro do candomblé. Isso não ocorre de forma aleatória. Na medida em que vivencia a 

religião, nas suas diversas manifestações, ele assimila procedimentos comuns a todos e de 

acordo com o seu orixá de cabeça.  O corpo é o lugar da memória, das trocas simbólicas e 

dos significados construídos e atribuídos pela comunidade sobre suas ações. Desta forma, 

entendemos os mitos como células provedoras e articuladoras de codificações corporais.  

                                                                 
122

 Divindade que vela e protege o indivíduo. O guia espiritual. Também conhecido como Elemi ou Elemim. 
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Por sua vez, diz Stanley Keleman “a mitologia é a poética do corpo cantando a sua verdade 

celular. A experiência é um evento corporificado, e o mito, como um processo organizativo, 

o modo que temos para ordenar a experiência somática.” (2001, p. 11). Para Keleman o mito 

é dado a partir do corpo. A imagem mítica é o corpo falando a si a respeito de si mesmo. 

Refletindo sobre o processo de iniciação, o estado de isolamento do indivíduo e o 

estímulo constante do transe, é um movimento de recontado, de tomada de consciência do 

indivíduo com a sua matéria mítica. Nessa experiência o corpo começa a redescobrir os 

modelos míticos que vão organizar a sua maneira de agir, de se comportar, levando-o à 

aquisição de uma consciência somática. É o corpo que, no processo de imersão ritual, retira 

os véus que cobrem o seu ser mítico para poder atuar em conformidade com eles. Na 

intimidade com as histórias e os modelos que elas oferecem, o adepto descobre a narrativa 

subjetiva das múltiplas formas do seu próprio corpo (Keleman, 2001).  

E, é por meio da dança, apresentada pelo iniciado incorporado no ritual do xirê, que 

brotam intensamente do corpo, na forma de sequências coreográficas, as histórias e as 

imagens do mito, do orixá. Através da linguagem da dança acompanhada de cantos e ritmos 

específicos o corpo expressa os domínios, os desafios e os principais acontecimentos da vida 

fabulosa da divindade. A dança torna-se expressiva na festa pela sua capacidade estética de 

revelar histórias míticas constituídas e sedimentadas no corpo. Por intermédio da 

performance da dança e do canto o mito será sempre revisitado e eternizado.  

Apesar da dança receber maior ênfase no ritual do xirê devido o que expressa e 

comunica, essa dinâmica está presente também em rituais internos e privados. Como o 

ritual do bori (dar de comer à cabeça), o padê e o ritual conhecido como “cantar a folha” 

(sassanha). Ela é um elemento que faz parte das demais formas expressivas e comunicativas 

do terreiro. 

Na dança do corpo-orixá, o movimento atrai a atenção, o olhar. Os seus padrões 

cinéticos funcionam como um sistema de comunicação que transmite informações. A 

intenção do gesto; da expressão; o nível do corpo no espaço; a intensidade; o andamento; a 

combinação dos movimentos; o deslocamento no espaço. A combinação dessas variações 

formam esquetes coreográficos belos e lúdicos, transformando o corpo do iniciado num 

corpo herói, guerreiro, desbravador, criador e manipulador das forças da natureza. A carga 

energética gerada pelo corpo-orixá ao performar os trechos coreográficos o destaca dos 

demais elementos que compõem a cena ritual. Essa energia propagava-se em todo o 
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ambiente, atingindo e envolvendo os indivíduos. A força penetra no corpo pelos olhos, boca, 

plexo solar, atingindo a respiração e outros órgãos do corpo. A pele fica muitas vezes 

arrepiada, o coração acelerado, os olhos se arregalam e quase não se respira. Quando o 

corpo-orixá dança os seus movimentos, gestos e expressões se tornam maiores, 

avolumadas, exageradas, o que altera significativamente o eixo e o equilíbrio dinâmico do 

corpo.  

 Cada orixá tem coreografias próprias, estritamente interligadas às cantigas. 

Dividimos as danças do xirê em cinco etapas: a dança de entrada; as danças de louvação 

para os orixás; as danças executadas pelo corpo-orixá; as danças de Oxalá e a dança de 

saída. 

A dança de entrada, como já relatamos anteriormente, é executada no ritmo da 

avamunha e marca o início da cerimônia. Ela organiza a roda no espaço e o lugar de cada 

adepto, conforme o tempo de iniciação. Nesta figuração é possível identificar a hierarquia da 

casa. Os mais antigos, com roupas elaboradas, portando colares de maior diâmetro e de 

calçados no pé, saem na frente. Os mais novos ficam atrás. Eles usam roupas mais simples, 

não entram na roda de calçado e trazem consigo fios de contas denominados de diloguns123 

ou apenas um fio por ser um abiã124. O momento de formação da roda é bastante solene. 

Todos ficam em silêncio e se colocam de pé. Os iniciados, enfileirados, saem de um cômodo 

tendo à frente a Ialorixá da casa. Deslocando no espaço no sentido anti-horário, eles 

apresentam movimentos simples e contidos. A cabeça permanece ligeiramente inclinada 

para frente com o olhar dirigido para o chão. A dança de entrada apresenta o grupo que vai 

performar no barracão. 

As danças de louvação são as danças executadas para os orixás em harmonia com a 

sequência de ritmos e cantos determinada no xirê. Cada orixá, nesta etapa, apresenta 

cantigas e formas de dançar particulares, pertencentes somente a ele. São cantadas, no 

mínimo, três cantigas, acompanhadas pelas danças com passos, movimentos e gestos 

específicos. São danças miméticas que apresentam um modelo de execução, requerendo, 

para tanto, uma aprendizagem. 

 

                                                                 
123 

O dilogum é formado por um conjunto de fios de miçangas (com números diversos) unidos por uma firma da 
mesma ou de outra cor.  
124 

Não iniciado. 
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Figura 46: Iniciadas do terreiro Omiojuaro executando as danças de louvação. 
 Foto Tatiana Damasceno, 2013. 

 

 Na roda é fácil notar o iniciado que sabe responder a contento às solicitações do 

ritual. Ele canta e dança exibindo um desempenho primoroso. O seu desempenho é fruto de 

uma aprendizagem e resultado de uma prática. O fazer torna-se habitual e ele está livre para 

dar atenção a outros aspectos como, por exemplo, a expressão e a interpretação. 

Geralmente, é essa pessoa que será imitada por aquelas que estão aprendendo. Então, 

dançar bem no xirê e apresentar uma técnica corporal orgânica, passa pela aprendizagem de 

uma série de elementos que são assimilados num conjunto. Ao receber estímulos do 

ambiente, o corpo, ao mesmo tempo, sente, vê, escuta, canta e percebe, respondendo com 

uma ação completa, à síntese. O desempenho é produto da interação dos sistemas 

sensoriais para produzir resposta (MAGILL, 1984). Na roda é preciso saber primeiro qual o 

orixá que está sendo louvado; e, depois, reconhecer, traduzir e responder com gestos 

apropriados uma determinada canção. Porque, na sequência de cantos de um orixá, uma 

música pode requerer uma resposta de composição de movimentos e, a seguinte, outra.  

Nesta etapa, as músicas enaltecem, exaltam, elogiam e contam fatos da vida do 

orixá. Elas falam da felicidade e do respeito das pessoas ao realizar o xirê e receber orixá. 

Elas também funcionam como preces onde os iniciados, reconhecendo os poderes da 

divindade, pedem proteção, fartura, calma, etc.. “Se Ogum é aquele que mata, que ele não 

nos fira”. “Iemanjá protege-nos e nos enche de satisfação” e, assim por diante. As cantigas 

são interpretadas por meio das danças.  
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Todos os adeptos participam coletivamente, cantando e dançando da mesma forma. 

Essas danças exibem uma dimensão pequena e servem para os iniciados se concentrarem e 

se prepararem para receber o orixá. O movimento cíclico e contínuo é interrompido, com a 

entrada de um novo ritmo, na mudança de louvação de um orixá a outro. É comum neste 

momento, os iniciados tocarem com as pontas dos dedos no chão e, depois, a testa e a parte 

de trás da cabeça, é uma maneira de saudar cada orixá. Quando os atabaques param e o 

alabê começa a entoar um novo canto, o adepto que não completou sete anos de obrigação 

deve abaixar o corpo e permanecer agachado, até que os atabaques voltem a percutir. Só os 

mais velhos ficam na base de pé. O movimento repetido do agachar e levantar não é 

percebido quando a roda é formada só por ebômi.  Quando um convidado ilustre entra no 

barracão, no meio do xirê, a sequência de cânticos e danças também é quebrada através do 

denominado “dobrar dos atabaques”, que é uma reverência especial que se faz ao 

convidado. Esse ritmo é denominado foribale e só cessa depois do convidado saudar os 

pontos principais do barracão e o sacerdote da casa. 

As danças dedicadas à Iemanjá, nesta etapa, são harmoniosas e cadenciadas. Elas 

apresentam um vai e vem do corpo que lembram o balanço das ondas do mar. O membro 

superior direito e esquerdo sucessivamente parecem costurar algo. Logo depois o corpo se 

desloca um pouco mais rápido simulando um mergulho nas águas. Os gestos na dança 

durante o jicá significam que Iemanjá está na água. Seu local de domínio. Num primeiro 

momento, o iniciado, com a frente do corpo posicionada para o centro da roda, mantém um 

ritmo cadenciado através da mudança do peso do corpo estabelecido entre o pé direito e o 

pé esquerdo.  Os pés se encontram ligeiramente afastados e o pé direito (ou o esquerdo) 

avança um pouco à frente. Ou seja, os pés não ficam exatamente um ao lado do outro. O 

corpo como um todo oscila para frente e para trás, igual ao movimento observado nas ondas 

do mar. Neste balanço os braços se afastam e se aproximam na frente do corpo.  A evolução 

um pouco mais rápida através dos passos à frente e mudança do nível do corpo simbolizam 

os mergulhos nas águas. No jicá uma sequência de músicas é cantada. 

 

 

Yẹmọnja àwa bó 
Ààbò a yó  
Yẹmọnja 
Àwa ààbò a yó  
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Iemanjá protege-nos e nos enche de satisfação. 
É Iemanjá. 
Estamos protegidos, nossa satisfação é completa. 
 
Ìyáàgbá ó dé iré ṣé 
A kíì ẹ Yẹmọnja 
A kọkọ pè ilé gbè a ó yó 
Odò ó fí a ṣà 
Wè rè ó  
 
A velha mãe chegou fazendo-nos felizes, 
Nós vos cumprimentamos Iemanjá, 
A primeira que chamamos para abençoar a nossa casa e nos encher de satisfação. 
Usar o seu rio que escolhemos para nos banharmos, pois o rio que escolhemos é o 
que usas para o banho. 
 
A sà wè le ó 
Odò fí ó 
A ṣà wè lé ó 
A ṣà wè lé 
 
Nós escolhemos nos banharmos em nossa casa, em casa nós escolhemos nos 
banharmos em casa e ela costuma escolher banhar-se no seu rio. 
 
Ìyá kòròba 
Kòròba ní sábà 
Ìyá kòròba 
Kòròba ní sábà 
 
Mãe que enfeita os cabelos dividindo-os no meio da cabeça, ela tem o hábito de 
enfeitar os cabelos dividindo-os no meio da cabeça. (BARROS, 2009, p. 116 – 117) 

 

 

Em outro momento, com uma nova canção, o iniciado coloca, ao mesmo tempo, o 

dedo indicador da mão direita na testa e o da esquerda na parte de trás da cabeça. Ao 

deslocar, este gesto se repete com a troca simultânea dos braços que sempre apontam para 

a cabeça, indicando que Iemanjá é a dona dela. O alabê Jorge de Oxóssi125 explicou que a 

cantiga Ori ô nilê Iemanjá, é uma canção de fundamento de Iemanjá. Nesta música, Iemanjá 

pede licença ao Senhor da Terra representando que ela é a mãe das cabeças. Quando 

Iemanjá se apresenta no barracão ela pode convidar o orixá de algum iniciado para 

participar da festa. Existe uma canção própria, com o andamento mais acelerado, para 

realização desse ato. Iemanjá convida os orixás para participar da festa. 

                                                                 
125 

O alabê Jorge de Oxóssi é filho do Babalorixá Juarenes de Oxóssi do Ilê Axé Odé Ibô. Comunicação com a 
autora, 2014. 
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As danças dessa etapa cumprem a função de integrar os participantes facilitando a 

concentração no ritual. As sequências de movimentos sucessivas aquecem o corpo físico, 

mental, emocional e espiritual auxiliando na transição para o estado alterado, o transe. José 

Gil (1995) observa que a liberação dos sentidos é um ato necessário à recodificação do corpo 

no ritual. Isto se obtém levando ao extremo a confusão dos códigos e das línguas de que o 

corpo era emblema: a música, a dança, o encantamento e toda a atmosfera que envolve o 

ritual. Este processo, segundo José Gil, corresponde à invasão progressiva do corpo, do 

corpo não codificado, de tal forma, que não é possível vivê-lo a não ser no estado de transe. 

Assim, surge o corpo-orixá dotado com os seus códigos simbólicos.  

Alexander Lower (1982, p. 53) afirma que a experiência é um fenômeno do corpo, ou 

seja, só podemos experimentar aquilo que ocorre no ou com o corpo. “Somos seres 

sensíveis, o que significa que temos o poder de sentir, ou perceber e de experimentar 

sensações e sentimentos”. Sendo assim, a sensibilidade pode ser entendida como uma 

forma de apreensão da realidade. Sentimentos e emoções são uma percepção direta de 

nossos estados corporais e se constituem  como um elo essencial que comunica o corpo e a 

consciência, orientando-nos cognitivamente.  

A chegada do orixá no corpo do iniciado é o momento que altera significativamente o 

equilíbrio corporal. Algumas pessoas relatam que sentem tontura, um zumbido no ouvido e 

desfalecimento.  

Particularmente percebo como uma queda súbita. A sensação é do corpo estar sendo 

puxado para baixo e os joelhos afrouxam imediatamente. Sinto a aproximação do orixá 

como uma quebra da postura, da organização e do alinhamento do corpo. Como se os 

sentidos por frações de segundo se apagassem. É uma força que vem, que se impõe e que 

explode com a chegada do orixá. Talvez essa desorganização seja o ponto forte do corpo não 

codificado que José Gil menciona. Caminho necessário para instauração dos códigos 

simbólicos do corpo-orixá. A corporeidade é submetida a uma série de mudanças. A noção 

de corporeidade cobre um território amplo de fenômenos relativos ao corpo em 

movimento. Para nós, corporeidade corresponde ao processo de encarnação de um 

conjunto de elementos, tais como o gesto, a expressão, a atitude126, a postura, o equilíbrio 

                                                                 
126

 A atitude é entendida na pesquisa como relata o médico estudioso do movimento humano José Ângelo 
Gaiarsa, “As atitudes não são apenas processos mentais, valores subjetivos; elas se retratam inteiras no corpo. 
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do corpo, a distribuição do eixo corporal, os apoios dos pés no chão, a utilização do espaço, 

do tempo, a força empregada na ação, entre outros. 

Não existe um tempo específico até o orixá incorporar definitivamente, mas, no 

candomblé, há uma doutrinação do processo de incorporação. Isso evita a espetaculosidade 

excessiva no momento do transe e resguarda o iniciado e a própria casa. 

As danças executadas pelo corpo-orixá são as individuais. Um canto específico é 

entoado. Os orixás, com roupas de gala, carregam sobre a cabeça potes de barro contendo 

comida. Eles se apresentam ao público dançando um atrás do outro em forma de cortejo e 

logo são colocados sentados para distribuírem as comidas. Isso, porque era uma Festa das 

Iabás. 

Neste momento todos os orixás dançam da mesma forma, mas cada um, através de 

uma comunicação corporal pessoal, já demonstra uma força, uma intensidade, uma energia. 

Isso é observado nas feições expressivas do rosto e no seu deslocar no espaço ao executar 

movimentos com o corpo todo.  Ou seja, cada orixá evidencia uma presença cênica que lhe é 

particular. As roupas, as cores e as insígnias colaboram nessa evidência e indicam qual é o 

orixá presente. Na festa do barracão de Omindarewá a primeira iabá a dançar, foi Iansã, a 

segunda, Iemanjá e, a terceira, Oxum. Focaremos as danças de Iemanjá destacando a 

maneira como o corpo atua e interage no ambiente. 

As danças de Iemanjá, segundo a Ialorixá Veronica de Iemanjá127, traduzem a sua 

relação com a maternidade, com a água, com a beleza, com o mar. Ressalta suas qualidades 

como o seu aspecto guerreira e a afinidade com outros orixás. Nesse procedimento o corpo-

orixá adota um comportamento dinâmico em que os movimentos passam de uma parte do 

corpo para outra de tal maneira que é muitas vezes impossível segmentar a fluidez. 

No rum de Iemanjá, percebemos que o toque associado a ela, o jicá, que foi 

percutido na roda, repetiu-se.  

 Isso quer dizer, segundo o alabê Jorge de Oxóssi128, que, dependendo do festejo e do 

toque, o ritmo pode fazer o próprio convite ao orixá. Ele explicou que o ritmo pode chamar o 

orixá para fazer parte da festa (na primeira parte do xirê) e também, ser tocado, para o orixá 

                                                                                                                                                                                                        
Por isso são um fator social” (1984, p. 81). É por serem visíveis que as atitudes influem, mesmo que as pessoas 
não queiram nem percebam. 
127

 A Ialorixá Veronica de Iemanjá do Ilê Axé Omirewá, através de comunicação com a autora em 2014, 
demostrou as coreografias de Iemanjá, esclarecendo diversos aspectos difíceis de serem percebidos. 
128 

Alabê Jorge de Oxóssi, comunicação com a autora, 2014. 
 



169 
 

dançar paramentado. No entanto, algumas músicas são cantadas apenas para Iemanjá 

dançar. Posto que, essas músicas e danças não são apresentadas na roda. Ele deixa claro 

que, a sequência de músicas e os nomes dos ritmos modificam-se de “casa para casa”, ou 

seja, de “axé para axé”. 

Um canto, marcado somente no atabaque rum, é tirado no ritmo opanijé. Seu 

andamento é lento e distinto. 

 

Kíní jé kíní jé olóodò Yemonja ó 
Ki a sòró pèléé ìyá odó ìyá odó. 

 
Quem, quem é a dona dos rios? É Iemanjá. 
A quem nos dirigimos expressando simpatia. 
Mãe do rio, mãe do rio. (OLIVEIRA, 1997, p.139) 
 
 

Iemanjá dança suavemente se deslocando com três passos para a diagonal direita e 

três passos para a diagonal esquerda. Entre um lado e outro, ela apresenta uma pequena 

parada, retendo o movimento do corpo todo. Ao descolar, ela faz um gesto com as mãos 

que mostram a palma da mão virada para cima e, depois, o dorso. Quando ela entra no 

movimento potencial (parado), as duas mãos encostam firmemente na parte superior / 

frente das coxas. Executando um giro pausado, ela exibe a mão. O corpo apresenta, ao 

mesmo tempo, suavidade, firmeza e fluidez.  Segundo o alabê Jorge de Oxóssi Iemanjá vem 

dizendo por meio da dança que o mar está sobre ela e que ela é a mãe das cerimônias das 

águas. 

Numa Outra cantiga no ritmo omelê, cadenciado e com o andamento moderado, a 

Ogum ô Iemanjá, Iemanjá dança mais livre. Ela desloca com dois passos em diferentes 

direções no espaço. Vai à frente, para lados, para trás. O corpo parece estar flutuando e 

transmitindo uma sensação de leveza. Os braços estendidos e soltos balançam e dão volume 

ao corpo que deslocar constantemente. É interessante como o volume do figurino ajuda na 

transmissão da sensação do movimento para o espectador. Primeiro não se pode ver quase 

os pés e o volume das saias, automaticamente, condiciona o afastamento dos membros 

superiores em relação ao tronco do corpo. O que torna o corpo volumoso, maior.  

Na mudança da frase musical o andamento acelera e ela desloca lateralmente de 

frente para o centro do barracão, tocando com as mãos a parte de cima/frente das coxas. 

Até que, ao cessar o deslocamento lateral e batendo as mãos um pouco mais rápido nas 
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coxas, ela desloca para frente e para trás, imprimindo um vai e vem fluido no corpo.  

Também no ritmo omelê Iemanjá dança mostrando que ela é a Iabá mais antiga das águas. 

Iemanjá Aibá Omi. Essa dança é muito parecida com a descrita anteriormente, só que os 

movimentos dos membros superiores que apresentam uma forma arredondada são 

desenvolvidos mais à frente do corpo. Algumas vezes ela coloca as duas mãos sobre o peito 

mostrando que ela é a mais velha das iabás. 

No encadeamento, o ritmo ilú é tocado. Ele apresenta uma sequência de cantos e as 

danças que pouco se diferem. 

 

 Àwa yó ìbà ngbá, Ìbá ngbá 
Àwa yó ìbà ngbá a fé rè ni olúwàse 
 
Nós ficamos satisfeitos (repletos) com as bênçãos 
Recebidas, bênçãos recebidas, nós ficamos satisfeitos e nós lhe amamos, é a 
Senhora do axé. (OLIVEIRA, 1997, p.139) 
 

 

O corpo, neste ritmo, movimenta-se através de passos livres. Ele se desloca mudando 

a frente do corpo constantemente no espaço. O tronco permanece ligeiramente inclinado 

para frente durante toda a performance. Os membros superiores simultaneamente são 

estendidos à frente do corpo em direção ao solo, esse movimento é alternado com a puxada 

dos braços, ora para a lateral direita, ora para lateral esquerda do corpo. Uma quebra no 

ritmo faz o corpo executar um pequeno giro cadenciado pela troca do peso entre um pé e 

outro. Neste movimento os joelhos apresentam uma flexão maior, fazendo o corpo descer o 

nível. A corporeidade apresenta certa solenidade e contenção, apesar dos passos livres. 

O alabê Jorge de Oxóssi explicou que, conforme o rum de Iemanjá evolui, as cantigas 

tiradas vão mudando os caminhos dela. Ela também é guerreira, então algumas músicas vão 

exaltar essa qualidade. As danças que a simulam guerreando são vigorosas, mas, mesmo 

assim, elas exibem uma serenidade e uma suavidade próprias de Iemanjá. As danças de 

Iemanjá mostram-na guerreando com o corpo. Os seus movimentos são parecidos com os 

apresentados nas danças de Ogum. O que modifica é o emprego da dinâmica e do ritmo no 

movimento. Da qualidade, da textura, das cores, do andamento.  Alguns cantos falam que 

Ogum aprendeu a guerrear com Iemanjá, e ela, com Ogum. 

 Numa outra dança, Iemanjá desloca lateralmente com a frente do corpo voltado 

para o centro do espaço. Os braços simultaneamente apontam para cima e, depois, para 
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baixo. Na sequência, ela para num ponto da trajetória e sacode os ombros com os braços 

voltados para cima e com as palmas das mãos abertas em movimento de supinação129, 

depois, ela roda sobre si mesma para direita e para esquerda. 

No ritmo do alujá Iemanjá dança mostrando que tem o tempero da panela. Ela 

desloca executando um contratempo com os pés, ao mesmo tempo, que simula estar 

segurando uma panela onde meche continuamente a colher de madeira descrevendo um 

desenho circular. Ela também mostra movimentos rigorosos com as duas mãos fechadas, 

uma sobre a outra. Ela desce o nível do corpo todo e, com o peso sobre os joelhos e pés,  

como se estivesse pilando algo, desloca o tronco descrevendo uma trajetória circular. 

No ritmo da ramunha temos o banho de Iemanjá. Este é um ritmo mais forte e 

acelerado.  No início, a dança de Iemanjá, é igual às danças de entrada dos iniciados no xirê. 

Ela se espalha no espaço se descolando livremente. Até que executa um deslocamento 

lateral com um braço para cima, um pouco flexionado e a mão fechada. Ela vai para um lado 

e, depois, para o outro. Entre um e outro ela dá uma pausa pontuada com o corpo todo  e, 

depois, desloca-se rodando através de passos e atirando os braços para cima, lateralmente, 

como se estivesse pegando a água e jogando. Após esse ato, Iemanjá, dançando, vai 

abaixando o nível do corpo todo até se apoiar nos joelhos e pés. Neste momento as ekédis e 

os iniciados seguram, em vários pontos, a saia de Iemanjá. Eles balançam a saia simulando o 

movimento do mar. Iemanjá começa a se banhar. Ela tira suas pulseiras e brincos e pega 

porções de água e joga sobre si mesma. Depois, ela coloca novamente suas preciosas joias e 

se levanta devagar voltando a dançar na base de pé. Realmente, esse é um momento 

espetacular! 

O alabê Jorge de Oxóssi destaca que o xirê de Iemanjá fecha exaltando os títulos 

(oyé) de Iemanjá. Algumas casas encerram tocando o ritmo Ijexá. Neste ritmo o movimento 

dos ombros e braços é acentuado dando um toque faceiro e sensual a Iemanjá. Outra dança 

muito bonita aparenta o movimento dos pássaros que voam sobre o mar. 

Podemos sintetizar algumas características dos movimentos de Iemanjá da seguinte 

forma: 

- os movimentos se repetem mantendo uma característica do balanço do mar, o vai e 

vem, como o movimento pendular. Nesse jogo, o corpo encontra o seu equilíbrio, no 

                                                                 
129

 Movimento de rotação da palma da mão para cima. 
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desequilíbrio causado pela transferência de peso entre um pé e outro. O processo é 

completamente dinâmico e fluido. 

- os movimentos apresentam uma força suave e moderada, podendo, algumas vezes 

serem mais vigorosos. Movimentos que descrevem a sua amabilidade, sensibilidade e 

encanto. O andamento lento e moderado lembra a flutuação que o meio liquido imprime ao 

corpo. Parece que o corpo está sempre flutuando no mar. 

- as formas arredondadas e a trajetória circular estão presentes em quase todas as 

danças. As danças, com passos tranquilos e pausados, interagem o tempo todo com o 

público, com o espaço e com ambiente. Essa característica aproxima o espectador do 

devoto. Tornando as danças de Iemanjá mais vivas. Iemanjá ao dançar é suave, amável, 

bondosa e mãe. Por isso, todos querem abraçá-la.  

- as membros superiores descrevem movimentos das águas: ondulações, ondas e 

correntes marinhas. 

- as mãos espalmadas parecem abençoar o público. Elas ficam relaxadas e 

avolumadas. Em alguns momentos parecem carregar água e, em outros, assumem a forma 

de uma concha do mar. 

As danças de Iemanjá, apesar de respeitarem um padrão de sequências de 

movimentos, agregam a energia expressiva própria de cada filha de santo. Ela é performada 

de forma singular por cada adepto.  Percebemos nitidamente a mesma coreografia em todas 

as Iemanjás, mas cada corpo interpretou a dança de acordo com a sua sensopercepção, que 

é o conhecimento corporal de cada sujeito advindo da sua relação com os objetos e 

fenômenos do mundo. 

 O professor Marcus Vinicius Machado de Almeida130 situa a sensopercepção como 

algo que constitui o corpo e organiza um esquema corporal. O adepto, ao se relacionar com 

o mundo cotidiano e extracotidiano, recebe um repertório de estímulos bem variados. A 

cada repertório de estímulos, um novo esquema corporal se engendra. Almeida reforça que 

temos muitos esquemas e imagens corporais efetivados mediante nossas mudanças de 

fazeres, de ocupações, de ambientes, etc. “O corpo é feito de uma relação do homem com o 

seu fazer.” (2004, p.35-36). É ainda Almeida quem diz que toda ação ou função do corpo 

sempre acontece através de muitas relações. O corpo do iniciado é atravessado por 

                                                                 
130 

Professor doutor no Departamento de Arte Corporal da UFRJ. 
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diferentes organizações. Ele até traz características definidas e imutáveis, só que elas não 

atuam sozinhas. Quando o corpo age ele integra e relaciona. 

 Zeca Ligiéro fala que “as forças da natureza estão em volta e devem ser incorporadas 

pelos dançarinos”. (2011, p.146). Como pronunciamos anteriormente, as danças narram 

histórias míticas constituídas e sedimentadas no corpo. Elas comunicam também a 

importância dos elementos da natureza e a forma como eles se manifestam. Iemanjá é água. 

Água primordial: água calma, profunda, agitada; rápida, lenta, das ondas, aquela que bate 

nas pedras, que entra nas cavernas e que escorre por pequenas e grandes fendas. As danças 

de Iemanjá recordam que esse Ser Água é tão uno como diverso. É unidade (ligado ao cosmo 

sagrado – aiyê) que se expressa na diversidade (manifestação no mundo – orum).  

O iniciado promulga ao dançar características inerentes à qualidade da sua Iemanjá. 

Sendo uma Iemanjá mais velha, as danças tendem à lentidão, à contenção de energia e 

menor expansão das partes do corpo no espaço. Uma Iemanjá mais nova apresenta um 

pouco mais de rapidez nos movimentos, avança o corpo e membros no espaço e a força 

aplicada nos gestos é mais intensa. Temos Iemanjá ligada à guerra, à criação, etc. 

O corpo só desenvolve essa potencialidade cênica na experiência do fazer o 

movimento, as sequências e os gestos. Então o treinamento é um fator importante. A 

energia, as vestes, os adornos, as cores, os odores modulam o corpo do iniciado 

transformando-o num emissor de sentidos que estão intimamente ligados ao orixá. Ele se 

torna um ator que encena uma concepção cosmológica que é captada pelo espectador como 

narrativas sagradas. 

No candomblé o sagrado se expressa através do corpo. Um corpo que aprende a 

simbolizar um conjunto de elementos e práticas do culto por meio da fala, da dança, das 

expressões, do uso do corpo. No espaço do terreiro o corpo é doutrinado para responder 

acionando técnicas corporais específicas que lhes são ensinadas ao longo da vida religiosa e 

de acordo com o ritual.  Esse fazer organiza o corpo, mas o corpo é efeito e sujeito desta 

ação. É o que o Almeida destaca como circularidade auto-regulável neste sistema fazer-

corpo. “Ao estar em ação, o próprio sujeito modifica o seu corpo. O sujeito produz a ação e é 

provocado pela própria ação para sua modificação.” (2004, p.35). 

Nesse sistema as informações são transmitidas pela linguagem verbal e não-verbal. 

Mas, como no candomblé as perguntas constantes não são bem vistas, o adepto aprende 

logo que o conhecimento captado pelos sentidos do corpo é o seu maior aliado. Ele vê e não 
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fala; escuta e permanece calado; sente o gosto dos ingredientes rituais e dos alimentos; 

percebe os cheiros que exalam nos espaços rituais; as informações cutâneas em cada ritual, 

inclusive da aproximação do seu orixá; fala no momento que deve responder a Ialorixá, ou 

mesmo, cantar e rezar. Apesar da descrição acima, entendemos que o desempenho de uma 

tarefa é produto da interação dos sistemas sensoriais para produzir uma resposta. 

Por fim, o espaço do terreiro, local que potencializa experiências e relações humanas, 

sedimenta no corpo do adepto conhecimentos ancestrais. Este corpo, imbuído de saberes 

orientados pelos ritos e pela tradição, constitui-se e se organiza como um arquivo vivo, 

ambulante, que transita por outros lugares e dissemina de alguma forma, os saberes. O 

espaço do terreiro configura o corpo do iniciado. Então, a memória do terreiro, provida de 

redomas sensórias próprias, inscreve-se no corpo do devoto. 

 

2.3.3 A música ritual  

 

O lado público do candomblé é sempre festivo, bonito e espetacular. A festa é 

movimentada por cânticos e danças, sendo necessária a presença dos ogãs confirmados da 

casa ou convidados, que tocarão os instrumentos entoando músicas para os orixás, 

manifestados ou não. Os toques e os cantos entram em harmonia com o orixá, pois 

fornecem elementos como movimentos, atos e gestos do corpo. A música fala o que o orixá 

precisa dramatizar com o corpo. 

A orquestra ritual do candomblé objetiva a execução da música sagrada. Ela é vocal e 

instrumental. A música, assim como o xirê, acontece num crescente de energia: início, 

desenvolvimento, clímax e fim.  Os cantos são entoados, primeiro, pelo alabê ou iatebexé ou 

pela própria Ialorixá sem o acompanhamento dos instrumentos. Só depois, os instrumentos 

começam a tocar e os filhos de santo, e até mesmo o público, respondem em uníssono e em 

voz alta. 

A orquestra do candomblé é composta de instrumentos de percussão, três tambores 

denominados atabaques e o agogô, instrumento de metal. Algumas casas utilizam ainda um 

sino e o gã. Os atabaques, percutidos com varetas chamadas agidavi, têm tamanhos 

diferentes. O rum131, o maior, possui tom grave, e é responsável não só pelo solo musical e 

                                                                 
131 

Segundo o alabê Jorge de Oxóssi o rum é o atabaque mais destacado, não só pelo seu tamanho, mas pelo 
que ele realiza. Ele marca os passos da dança com repiques e floreios. É preciso experiência e conhecimento 
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pelas variações melódicas, como também pelas invocações dos deuses. Cabe ao rumpi, o de 

tom médio, e ao lê, o de tom agudo, o suporte musical, ou seja, a manutenção constante do 

ritmo. O “som” aparece com todo o seu conteúdo simbólico por intermédio dos 

instrumentos rituais. O som, cujo tempo ordena-se no ritmo, conduz axé, ou seja, força de 

realização.  

Elbein dos Santos observa que “os sons produzidos pelos instrumentos [...] 

constituem formidáveis invocadores das entidades sobrenaturais. São eficazes indutores de 

ação [...]” (1986, p. 48). Segundo ainda essa autora, “toda formulação de som nasce como 

uma síntese, como um terceiro elemento provocado pela interação ativa de dois tipos de 

elementos genitores: a mão ou a baqueta percutindo no couro do tambor, a vareta batendo 

no corpo do agogô [...]”. E mais: “O som é resultado de uma estrutura dinâmica, em que a 

aparição do terceiro termo origina o movimento. Em todo o sistema o número três está 

associado a movimento”. (p. 48-49). 

Ao som dos atabaques soma-se o canto. O corpo do iniciado põe-se em movimento 

pela motivação proveniente do ritmo da percussão. Os atabaques são instrumentos 

considerados sagrados. São batizados, recebem nomes próprios e vestimentas. De tempos 

em tempos, são alimentados através de rituais específicos. No barracão, encontram-se 

separados num espaço de destaque. Sua função, através de toques e cânticos, é estabelecer 

uma comunicação, trazendo as divindades nos rituais e festas. Por isso, ele é 

cumprimentado por todos em diversos momentos da festa: iniciados, orixás e visitantes.  

No ritual os elementos se encontram conectados. A força do músico está ligada ao 

simbólico dos instrumentos musicais que, por sua vez, necessitam ser tangidos com a 

intenção de evocar a divindade para, então, desencadear o estado de santo. 

O adjá e o xerê (chocalho de Xangô) são instrumentos de percussão usados pela 

Ialorixá, mãe pequena ou ebômi para chamar o orixá no adepto. O xerê só é utilizado nas 

festas dedicadas a Xangô. O som lembra o barulho da chuva e da trovoada. 

Na festa os atabaques ficam rodeados de ogãs denominados de alabês. São os 

responsáveis por afinar, tocar os instrumentos e cantar em iorubá (no caso do candomblé de 

ketu). Esse é um cargo de grande responsabilidade e dedicação. O chefe dos alabês e sua 

                                                                                                                                                                                                        
para tocá-lo. Porque o tocador deve conhecer o momento do repique que permite o orixá, dançando, realize as 
variações nos movimentos que lembraram o banho de iemanjá, a caça de Oxóssi ou as lutas de Xangô e Ogum. 
Os predicados míticos do orixá são revelados dessa forma. 
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equipe devem saber os toques e cânticos inerentes aos diferentes rituais (xirê, bori, padê, 

etc.), e a sequência de ritmos e cantos de cada orixá. Os ogãs são tratados no terreiro como 

pai. Todos pedem bênção a eles, inclusive a Ialorixá, que os chama carinhosamente de “meu 

pai”.  

Os atabaques, nas festas públicas, são vestidos, adornados com um laço ou uma 

gravata, dependendo do orixá que ele foi dedicado.  

A música e o ritmo no ritual estão intimamente atrelados ao movimento e ao não 

movimento do corpo. Aos atos, gestos, posturas e danças. Eles funcionam como um 

elemento ordenador do ritual: inicia o xirê convidando os iniciados a entrarem no barracão; 

indica o momento certo das saudações; o momento de dançar as coreografias; convida os 

orixás para festa; a saída do orixá para ser vestido; a entrada do orixá paramentado; o rum 

do orixá; a finalização. Mostra através do andamento e volume da percussão, se a dança é 

mais contida ou expansiva.  

Os alabês desenvolvem técnicas corporais próprias para executar o seu oficio. Tocar 

quase cinco horas num xirê exige preparo. Geralmente o ambiente fica abafado e o calor é 

muito grande. Então, é possível observar o suor descer no rosto dos ogãs que usam uma 

pequena toalha para se secar. O bom andamento da festa depende da performance dos 

tocadores. A dança dos orixás estabelece uma interação com os atabaques e os tocadores. A 

empolgação de um contagia o outro. O orixá, durante o xirê, coloca-se na frente da 

orquestra ritual para dançar. É, às vezes, isso soa como um desafio, uma brincadeira, um 

jogo. Principalmente, quando temos Xangô, Oxóssi ou Ogum dançando. Para Richard 

Schechner (2012) o jogar está no coração da performance e consiste em ações e reações que 

expressam e despertam emoções. O ritual contribui para definir padrões de jogos e 

repetições. 

 

2.3.4 O vestuário do ritual  

 

Na festa o vestuário do corpo social do terreiro chama a atenção.  A roupa é um fator 

que causa um impacto visual na cerimônia festiva. As roupas da cerimônia, com seus 

detalhes, embelezam a festa.  

 No xirê, na primeira parte, nas danças e cantos de louvação, um conjunto de roupas 

rituais é usado pelos adeptos. Quando o orixá se apresenta, ele é recolhido para vestir suas 
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roupas de gala e dançar. Então, esses dois momentos marcam a utilização de figurinos 

distintos. Tanto no seu objetivo como no impacto da apresentação perante o público. O 

orixá tem que se destacar. Ele é o convidado mais esperado. 

O figurino que os iniciados usam junto com os acessórios, ilequês, brinco, pulseira, 

boné, mocã132, contra-egum133, etc., “tem um valor em si enquanto signo móvel produtor de 

significados, contribuindo assim para a produção de sentido do espetáculo. [...] o figurino 

fornece informações sobre a situação e o local onde se passa a cena”. (BONFITTO, 2002, p. 

111).   

O corpo, no candomblé, é um corpo coberto, tapado, muito diferente do corpo 

apresentado nos rituais africanos. Vestir a roupa de festa requer uma produção que começa 

com o lavar e clarear, no caso da roupa branca, o engomar as anáguas e o passar as roupas. 

Vestir roupas limpas e passadas é obrigação de todos os iniciados dentro da casa de 

candomblé. O adepto deve zelar por esse acessório simbólico. A roupa informa o grau de 

iniciação e a hierarquia. Um iniciado novo não pode entrar calçado no salão e deve usar 

roupas simples. Em algumas casas eles nem mesmo entram na roda, permanecendo 

sentados num canto. O mocã, o dilogum134 e o ojá de peito são usados por aqueles que não 

completaram sete anos de iniciação. A bata e o pano-da-costa na cintura é direito das 

ebômis.  

O vestuário das iniciadas, também denominado roupa de baiana, é composto de: 

Ojá de cabeça: tira de pano branco ou estampado, uns, inclusive bordados em 

richelieu, acrescido de renda nas pontas que protege, identifica e adorna o traje ritual. 

Quando orixá de cabeça é feminino, a iniciada pode usar no formato de duas orelhas 

(espécie de aba lateral), no caso do orixá masculino, a iniciada pode usar uma ou nenhuma 

orelha. 

Ojá de peito: tira de pano usada na altura do peito, amarrada por cima do pano da 

costa. 

Calçulão: tipo de calça comprida ou de meia-perna usada por baixo das saias. 
                                                                 
132 

Objeto ritual na forma de colar feito de palha da costa trançada que tem duas pontas em forma de 
vassourinha. Após ser sacralizado com banhos de folhas frescas e usado pelo iniciado em todo o processo de 
feitura. Ele acompanha o iniciado durante toda a vida. Tem a representação circular da ligação do orum com o 
aiyê. Ele liga o iniciado ao seu orixá. 
133 

Fio de palha da costa trançada. Protege e resguarda o corpo. É colocado nos dois braços na altura do ombro. 
134 

Conjunto de fios-de-contas com vários fios (10, 12, 16) arrematados por firma. Acompanha o iniciado nas 
festas até ele completa sete anos de feitura. Na feitura o iniciado faz o dilogum do seu orixá e dos outros 
associados a ele, o carrego. 
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Camisu: blusa geralmente branca e de algodão, feita com a emenda de dois tecidos. 

Um que cobre o tronco e recebe rendas e bordados no decote e outro que vai da cintura até 

o final das coxas. Este é geralmente um tecido de morim, que é mais barato e leve. A blusa 

contém um detalhe em cima dos ombros e três pregas em cada manga.  

Anágua de goma: feita de tecido branco com três a quatro metros, geralmente com 

aplique de bico de renda na circunferência. A goma é preparada com água, maizena e álcool. 

Após a fervura, joga-se a saia dentro do recipiente e coloca-se num lugar limpo para secar ao 

sol.  

Saia: de tecido liso, listrado, estampado ou brilhoso, com mais ou menos cinco 

metros, na cor branca ou colorida. É usada por cima da anágua. Pode conter inúmeros 

detalhes, com aplicação de fitas, bordados de richelieu, búzios, etc.  

Pano-da-costa ou pano-de-alacá: de tecido liso ou estampado, colorido ou todo 

branco. Pode receber bordado de richelieu, fitas e outras aplicações. Colocado na altura do 

peito ou na cintura. 

Bata: Blusa confeccionada com tecidos diversos, é usada por cima do camisu. As 

ebômis podem ficar calçadas no xirê. 

Os homens usavam filá (gorro ou turbante) na cabeça, calça na cor branca ou 

estampada e abadá (túnica longa). O calçado lhe é permitido. 

Na casa de Omindarewá as mulheres usavam trajes rituais coloridos, estampados e 

brancos, mescla que realçava diferentes combinações de cores na roda. O tecido do ojá de 

cabeça era igual ao do pano-da-costa ou da saia e do atacã. Quando a roupa é toda colorida 

o ojá de cabeça e o pano-da-costa são brancos. Ou seja, a combinação é o iniciado quem faz. 

Cada um procura acordar as cores simbólicas representativas do seu orixá. 

As Iemanjás, de diferentes qualidades, usavam roupas em cores distintas: só na cor 

branca; verde, branca e prata e azul, branca e prata. A roupa ritual de iemanjá representa a 

transição do mundo profano para o sagrado. O figurino ajuda a elaborar a imagem do orixá 

exprimindo sua identidade, juntamente os paramentos, músicas e danças características. 

A roupa de Iemanjá é composta de imensas saias rodadas. A parte do tronco é 

recoberta com o atacã arrematado com um grande laço para frente. Na cabeça o ojá é fixado 

com um grande laço para trás, na altura da nuca. Sobre ele é colocado o adê com ou sem 

franjas. O adê mantém o mistério das mães ancestrais ligadas às águas. Denise Zenicola 

(2001) interpreta o adê como uma máscara que: 
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Esconde parcialmente o rosto, uma vez que a franja esconde o rosto na altura da 
boca. O rosto, por sua vez, também está transformado por uma máscara, uma 
máscara facial, apresentando o semblante dos deuses. Neste caso, a fisionomia 
plasticamente se transforma numa máscara. O fiel, além de esconder parcialmente 
seu rosto pelo Adé, tem metamorfoseada a sua própria expressão facial em outra, 
a expressão do seu orixá, numa despersonalização, um jogo de fisionomia 
puramente muscular, aplicado sobre o rosto como se fosse máscara. (2001, p. 81) 

 

 

No rosto, manifestam-se signos como meios de expressão dos sentimentos e 

emoções. Ele também é palco de codificações gestuais. Robert Farris Thompson (2011), 

assim como Zenicola, percebe que, no momento em que a divindade toma o corpo do 

adepto, o rosto do devoto se transforma e congela em uma máscara. Que se mantém ou não 

durante o tempo inteiro em que a divindade permanece no corpo do fiel.   

Nas mãos, algumas Iemanjás carregavam o abebê (leque de metal) e, outras, o abebê 

e uma pequena espada. Os ornamentos usados no corpo integram o figurino: brincos, 

pulseiras, braceletes, tornozeleiras e anéis. 

Os corpos são modificados por meio dos figurinos, adereços, movimentos e gestos, 

não importa se o iniciado é pobre, rico, gordo ou magro, novo ou idoso. A roupa ritual é um 

elemento que imprime no iniciado um status dentro da religião. Mas, o figurino muito 

elaborado indica também o poder econômico do adepto e a sua vontade de obter prestígio. 

De certa forma, o figurino ritual vem sofrendo uma progressiva mudança, tornando-

se alvo de criticas.  Eufrazia C. M. Santos, destaca que isso é fruto do diálogo dos terreiros 

com o meio urbano. E continua: “no movimento de estetização das roupas rituais, a tradição 

religiosa da festa é reinventada, fato gerador de conflitos e insatisfações.” (2005, p. 75). 

Nesse processo ela aponta o surgimento de lojas especializadas na confecção de roupas 

rituais e o diálogo visível entre o candomblé e o universo das escolas de samba. 

 

 

2.3.5 A comida ritual  
 

A Ialorixá Stella de Azevedo, no prefácio da segunda edição do livro Santo Também 

Come, do antropólogo Raul Lody, resume muito bem, o significado da comida no candomblé: 
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A dinâmica de comer e beber no Candomblé transcende a ação biológica e se 
constitui na principal maneira de renovar e estabelecer o axé. Comer equivale a 
viver, a manter, preservar, iniciar, comunicar, reforçar memórias individuais e 
coletivas. Comer é uma maneira de se comunicar com o orixá e de fortalecer a 
troca de axé. Sem dúvida, no Candomblé tudo começa na cozinha e nada pode ser 
comparado à energia que emana das oferendas aos orixás. Logo após o ritual de 
entrega, o axé se expande para a sala, para o barracão, para as casas, para a 
cidade. A cozinha é, portanto, o grande laboratório sagrado onde o saber fazer, a 
fé, o respeito e a beleza plástica se encontram para o encanto das divindades. 
(LODY, 1998, p.17) 

 

Raul Lody (1998), afirma que é amplo o conceito de comer, até mesmo com os olhos. 

As sensações do olfato, a emoção e a visão da comida predispõem o indivíduo e o grupo a 

comer. O alimento que circula no candomblé nutre os homens, os deuses e os objetos 

sagrados. No candomblé tudo come. O autor também informa que a comida é, antes de 

tudo, um dos mais importantes marcos de uma cultura, de um momento social, de um 

momento econômico. 

No terreiro, a preparação da comida sagrada é responsabilidade da Iabassê, que deve 

conhecer o preparo das iguarias de todos os orixás. Curiosamente, a Ialorixá Helenita de 

Iemanjá, em conversa pessoal, declara que, no terreiro dela, a Iabassê, antes de começar a 

preparar a comida, faz um pequeno ritual que, dentre outras coisas, inclui a prática de 

acender uma vela. Isso demostra como o ato da confecção da comida se une à fé e ao 

respeito. 

Iabassê é um cargo recebido pela dirigente do terreiro que reconhece o 

conhecimento que o escolhido tem sobre o assunto. Preparar as oferendas requer uma 

aprendizagem, isso quer dizer que, um mais velho transmitiu o conhecimento através da 

linguagem gestual, oral ou escrita. A cozinha também é um lugar da prática, de um fazer 

com o corpo. Que aciona movimentos e posturas. Técnicas do corpo.  

De acordo com a comida, a atitude corporal modifica, antes mesmo dela ser 

temperada e cozinhar no fogo. Sempre escutei da minha mãe carnal, Ialorixá Tânia de Oyá, 

que se deve cortar o quiabo de Xangô em silêncio, calado. A pessoa precisa escolher um 

lugar apropriado, permanecer concentrada conversando com Xangô durante o ato.  Ela 

explica que a ocasião do preparo da comida é mágico e de comunicação. É uma situação em 

que você também conversa com o orixá, positivando as coisas que deseja. E não só na hora 

de ofertar o prato ritual já pronto. 
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Provavelmente o preparo das oferendas vem sendo repetido por muitos séculos. Mas 

a sua elaboração, certamente, vem sofrendo a interferência de novas tecnologias que, em 

muitos momentos, aceleram o seu preparo. 

Cada orixá possui um repertório de comidas que agrupa uma gama de ingredientes. 

As comidas e as bebidas, com cheiros, texturas, sabores e cores diversas, atuam no corpo 

atingindo os sentidos. O olho percebe a cor e é fascinado por sua beleza. Sobre a sensação 

física desencadeada a partir do olhar Wassily Kandinsky, diz que “quando ela penetra 

profundamente, desperta outras impressões cada vez mais fortes e pode deflagar toda uma 

cadeia de eventos psíquicos. [...] A cor provoca, portanto, uma vibração psíquica e seu efeito 

físico superficial é um meio de atingir a alma”. (1996, p.65-66). Os olhos estão ligados ao 

paladar e ao olfato. 

 A festa no terreiro é impregnada de odores. O cheiro instiga o apetite dos 

participantes. Ele ganha corpo e se movimenta no espaço recordando a todos os presentes 

que ele vive e faz parte do tempo sagrado, do tempo mítico, do tempo do festejo, dos 

pedidos e dos agradecimentos. 

A maternal Iemanjá, que em suas danças imita os movimentos das ondas, lembra que 

as águas marinhas são sagradas, assim como seus habitantes, os peixes, iguaria muito 

apreciada pela deusa do mar junto com o ebô feito de milho branco, temperado com dendê 

e camarão. O peixe e o milho simbolizam a prosperidade, a vida e a fecundidade, qualidades 

que a deusa possui. Iemanjá também dança mostrando que tem o tempero da panela. 

Nas festas públicas dos terreiros o ajeum é um momento importante que integra os 

componentes. Após o término do xirê, os convidados se dirigem para o local indicado onde 

será servida a comida. A comida pode pertencer ao cardápio dos orixás ou dos homens ou 

ter um pouco de cada. 

Na festa da iabás no terreiro de Omindarewá, a primeira comida servida foi acarajé, 

omolocum, ebô de Iemanjá, frutas e xinxim de galinha. As comidas das iabás, mesmo antes 

de tomarem rum. Ao final do xirê, outros alimentos foram ofertados ao público. Salada, 

arroz, feijão, carne assada e farofa. 

 Em Mãe Beata o ajeum foi servido antes do xirê. Saladas, acarajé, vatapá, arroz, 

xinxim de galinha, salada de feijão fradinho e carne assada. 
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Nos terreiros do Alaketu e do Aganju, em Salvador, o acarajé, caruru, ebô de Iemanjá, 

omolocum e xinxim de galinha, foram servidos no intervalo do xirê. Momento da troca de 

roupas dos orixás. 

A culinária do terreiro se projeta no meio urbano através da baiana do acarajé e das 

festas de santos e orixás que acontecem em locais públicos da cidade. 
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3 O TRANSBORDAMENTO DE YEMỌJÁ 

 

Quanto nome tem a Rainha do Mar? 
Quanto nome tem a Rainha do Mar? 

Dandalunda, Janaína, 
Marabô, Princesa de Aiocá, 

Inaê, Sereia, Mucunã, 
Maria, Dona Iemanjá. 

Onde ela vive? 
Onde ela mora? 

Nas águas,  
Na loca de Pedra, 

Num palácio encantado, 
No fundo do mar.

135
 
 

Transbordar e espalhar, derramar. Na cultura brasileira, Iemanjá, para além dos 

muros do terreiro, transbordou em direção ao mar. Sim, em direção ao mar! Local em que 

ela é também intensamente reverenciada por meio de festas. Neste percurso, o mito de 

Iemanjá fecundou o imaginário de pessoas e lugares, pessoas que, mesmo não tendo relação 

nenhuma com as religiões afro-brasileiras, já ouviram coisas sobre a deusa e visualizaram, 

dentro de um repertório iconográfico que circula em meios eruditos e populares, uma das 

suas representações.  

O imaginário, para Laplantine e Trindade (1997), é um mobilizador e evocador de 

imagens que utiliza o simbólico para exprimir-se e existir, por sua vez, o simbólico pressupõe 

a capacidade imaginária. Eles Esclarecem também que: “as imagens e o imaginário são 

sinônimos do simbólico, pois as imagens são formas que contêm sentidos afetivos universais 

ou arquetípicos, cujas explicações remetem a estruturas do inconsciente.” (p.17). Para os 

autores imagens são construções baseadas nas informações obtidas pelas experiências 

visuais anteriores. 

 

Nós produzimos imagens porque as informações envolvidas em nosso pensamento 
são sempre de natureza perceptiva. Imagens não são coisas concretas, mas são 
criadas como parte do ato de pensar. Assim a imagem que temos de um objeto não 
é o próprio objeto, mas uma faceta do que nós sabemos sobre esse objeto externo. 
(1997, p. 11)  

 

                                                                 
135

 Trecho da música Iemanjá Rainha do Mar de Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro. 
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 A imagem de Iemanjá, devido à sua universalidade e à sua emergência do 

inconsciente, como produto e produtora do imaginário, expressa o sagrado, o sagrado 

contido na figura da grande Mãe primordial. 

Conversando com um grupo de alunas que participaram da construção cênica do 

espetáculo coreográfico Ìyá Omi136, dirigido por mim, na Cia. de Dança Contemporânea da 

UFRJ em 2013, perguntei qual foi a primeira vez que ouviram falar de Iemanjá. E, assim, 

registrei em meu diário de trabalho:  

 

Mariana Campos conta que tinha dez anos de idade. Ela morava em frente 
à praia e lá existia uma estátua de uma mulher. Ela perguntou à sua mãe 
quem era. A mãe respondeu que era Iemanjá, a Rainha do Mar. 
 
Jéssica Isidoro fala que foi através do pai que teve conhecimento de 
Iemanjá. Ela estava tomando banho com ele na praia quando a água levou 
a aliança de casamento dele. Ela rapidamente tentou encontrar e ele falou 
calmamente: “foi Iemanjá quem levou”.  
 
Adriana Krause conheceu através de uma música que tocava na abertura de 
uma novela da emissora de televisão globo. 
 
Fernanda explica que foi na praia, na passagem de ano, no Rio de Janeiro. O 
que ela sabe da deusa é o que o imaginário popular conta, que é a grande 
mãe e Rainha do Mar. 
 
Gabriela Luiz, quando começou a fazer dança afro com a bailarina Valéria 
Monã. 
 
Gabriel Canazaro declara que os professores de uma escola pública 
localizada em Santa Teresa esclareceram nas aulas quem era Iemanjá. 
 
Gizele Alves disse que conheceu, quando era muito criança, através dos seus 
pais que eram umbandistas. Eles diziam que Iemanjá era a versão africana 
da Virgem Maria. A mãe também enfatizava que as pessoas de Iemanjá são 
traiçoeiras como o mar. 

 

Diversas são as formas de contato com a figura de Iemanjá. Cada uma cercada por 

experiências, lembranças e sentimentos. Laplantine e Trindade (1997) afirmam que as 

imagens não são passivas. Elas constituem a forma como percebemos a vida social, a 

natureza e as pessoas que nos circundam. “A representação imaginária está carregada de 

afetividade e de emoções criadoras e poéticas.” (1997, p.25). O imaginário atua 
                                                                 
136

 O espetáculo tem como tema o orixá Iemanjá e as águas. Ele ficou pronto no ano de 2013 e foi encenado 
em diversos lugares (2013 e 2014): Teatro Cacilda Becker;  Sesi  de Jacarepaguá; Teatro Glauce Rocha; Centro 
Coreográfico da Cidade do  Rio de Janeiro; UFRJ;  no evento Quando Toca o Tambor; entre outros. 
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transformando e reestruturando a realidade social, possibilitando o sujeito a atingir o real ou 

vislumbrar coisas que possam tornar-se real. Ainda, segundo os autores: 

 

Os homens constroem no processo do imaginário os deuses consubstancializados, 
que passam a existir no cotidiano de suas experiências sociais. [...] A construção da 
divindade é realizada no imaginário coletivo. Este imaginário caracteriza-se por 
uma criação limitada e definida pelo sistema religioso e social. (1997, p. 38) 

 

Ao longo dos séculos, as relações entre o imaginário popular, as tradições religiosas e 

socioculturais e a reinterpretação dessas tradições mobilizam e evocam a imagem de 

Iemanjá como mãe, provedora da fertilidade, da fecundidade, protetora da família e da 

sanidade mental. 

 

No mundo real do cosmo imaginário, os adeptos vivem, concebem e produzem 
através do culto as suas relações com os deuses e a interferência desses deuses em 
suas experiências cotidianas. No plano ideológico, os adeptos podem impor, 
através de uma elaboração secundária, determinados aspectos dessa divindade. 
Assim, atribuem-lhes, de maneira seletiva, as qualidades que correspondam aos 
valores que interessam ao grupo social dominante e que devem ser transmitidas 

para os adeptos. (LAPLANTINE; TRINDADE, 1997, p. 38) 

 

Para os pescadores ela é a padroeira da pesca. E com muita fé eles cantam, dançam, 

tocam e oferecem comidas e presentes à deusa do mar na intenção de tornar a pesca 

abundante. Os ambulantes também agradecem à deusa pela oportunidade de trabalhar e 

lucrar na festa, garantindo algum sustento para a sua família. São flores, velas, contas e 

colares vendidos durante todo o dia. Famílias inteiras comparecem à festa para render 

graças e pedir proteção. Os devotos mostram gratidão por muitos motivos: um parto 

tranquilo; uma doença curada; o retorno de um filho para casa; um emprego; a volta do 

crescimento dos cabelos; a conquista de um marido; etc., para eles, Iemanjá é a grande mãe 

poderosa e atenta às necessidades dos muitos filhos que tem. 

Júlio Braga (1970), em sua pesquisa sobre a pesca do xaréu, em Salvador, colheu 

informações sobre o preparativo da pesca que nos comunicam a relação dos pescadores 

com a deusa do mar. Um pescador relatou que as solenidades que outrora eram realizadas 

já não se observam hoje pela falta de conhecimento dos pescadores. Ele conta que 

antigamente um velho tio africano era chamado à beira da praia, acompanhado de filhas-de-

santo que, após cantarem e dançarem para as divindades, colocava na rede de pesca um 
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pedaço de orobô (semente de noz-de-cola) para que a pesca fosse abundante e os 

pescadores protegidos. O pescador informa ainda que, embora as solenidades estejam 

reduzidas, eles sempre fazem alguma obrigação antes da pesca, hoje quase limitada ao 

presente da Mãe-d’água, Janaína, a Rainha do mar. Hoje conhecida como a festa do dia 2 de 

Fevereiro no Rio Vermelho em Salvador. 

A festa de Iemanjá encontra-se integrada à atividade social do trabalho – à pesca; aos 

assalariados que trabalham em bares, hotéis, barracas, trios – e à devoção137 religiosa. Os 

pescadores organizam rituais e celebrações para agradecer e garantir a oferta e abundância 

da pesca que, por sua vez, garante o rendimento e o alimento das suas famílias. No ato de 

devoção, eles não se esquecem de pedir também proteção para manter a própria vida no 

ofício que exercem visto que o mar tem seus mistérios e poderes. É preciso conciliar as 

forças que o habitam.  

O fundamento da festa de Iemanjá está ligado à água, ao elemento da natureza que 

ela governa. “As significações simbólicas da água podem reduzir-se a três temas dominantes: 

fonte de vida, meio de purificação, centro de regenerescência. [...] Ela traz vida, força e 

pureza, tanto no plano espiritual quanto no corporal.” (CHEVALIER, 1999, p. 15). Os fiéis 

acreditam-se próximos de Iemanjá ao entrar em contato com o local da natureza que ela 

habita, seja perdendo o olhar e o pensamento na amplidão do mar ou sentindo-o na pele do 

corpo. Para o devoto o mar é um lugar sagrado que é capaz de proporcionar outra realidade. 

Mircea Eliade (2001) afirma que em locais considerados sagrados é possível a comunicação 

com os deuses.  Em contato com as águas de Iemanjá os fiéis agradecem, fazem pedidos, 

“abandonam no mar” os seus sofrimentos, conversam com a deusa e obtêm respostas para 

os seus conflitos cotidianos.  

Uma prática simbolicamente eficaz neste processo é tocar a água com os pés, com as 

mãos ou com o corpo todo por meio de um mergulho.  Essa prática na água liga o devoto à 

divindade de uma forma muito concreta e modifica o seu estado de espírito que se reflete 

no corpo através da sensação de bem estar e relaxamento. 

 No processo de comunicação com a deusa do mar o corpo desempenha um 

importante papel porque ele revela as atitudes, as expressões e os atos que apregoam a 

devoção. É o movimento físico é energético do corpo de cada ser humano que reaviva e 

                                                                 
137

 Manifestação de fé através do ato de adoração, dedicação, apego a alguém ou à divindade. A devoção tem 
por característica a fidelidade, o pacto entre o santo e o devoto. 
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renova práticas, sentimentos e pensamentos animados pela fé e pelo imaginário.  A força de 

Iemanjá está na capacidade de ser vivida através das práticas rituais do fiel, do 

comportamento que é reiterado por meio da fé e da esperança. 

Com isso, reconheço na natureza do orixá Iemanjá a capacidade de transformar e de 

formar. Oferta-se à deusa, presentes, comidas, flores e também descarregam as energias 

negativas ligadas a toda sorte de sofrimento físico e mental (doenças, desemprego, 

desilusões amorosas, etc.). A ela cabe modificar as situações ruins e intensificar as boas. 

Iemanjá, segundo o professor Euzébio Lobo, “é potência Água. É Água germe. Ela não 

representa, ela é o ser Água virtual”138. Como água ela agrega dois aspectos, o da 

manifestação formal e o da dissolução das formas que representa a morte e o renascimento, 

uma regeneração.  

Os ritos na experiência religiosa são reatualização de acontecimentos passados. Eles 

marcam em suas performances, atitudes, sentimentos e mudanças significativas na vida 

social (LAPLANTINE; TRINDADE, 1997). Para Émile Durkheim (2000), quando um rito serve 

apenas para distrair, não é mais um rito. O que os ritos despertam não são imagens vazias 

longe da realidade. Elas são necessárias para o funcionamento da vida moral e é através dela 

que o grupo se afirma e se mantém. Um rito é diferente de um jogo, mas o elemento irreal e 

imaginário desempenha um papel fundamental. Ele oferece ao fiel, por meio da recreação, 

um sentimento de reconforto. O divertimento, a brincadeira é um meio de se alcançar o 

reestabelecimento moral. Durkheim resume que o ritual, ao colocar o fiel em contato com 

forças superiores e proporcionar momentos de distração, de brincadeira, revigora o ânimo, a 

coragem e o vigor do participante quando este retoma a vida cotidiana. 

É por isso, conclui Durkheim, que a cerimônia ritualística desperta a ideia de festa. E a 

representação festiva os traços de cerimônias religiosas. Ambos são instantes 

extraordinários que reúnem os indivíduos, alteram comportamentos e distanciam os sujeitos 

das ocupações e preocupações cotidianas. Richard Schechner (2012) também percebe que 

os rituais induzem as pessoas à outra realidade separada do dia a dia. Porque é próprio do 

ritual instaurar um tempo suspenso que abre uma brecha para as pessoas se transformarem 

temporariamente e expressarem ações e atitudes extracotidianas. Os adeptos nos rituais do 

                                                                 
138

 Conversa informal com o professor Doutor da Unicamp Euzébio Lobo, no dia 25 de Outubro de 2010 na 
UFRJ. 
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candomblé performam uma “segunda realidade”, assumindo outro papel, o de pessoas 

importantes e fundamentais na manutenção e veiculação de tradições ancestrais na 

comunidade religiosa que frequenta.  

A festa é uma presença constante em nossa vida individual e coletiva. Léa Freitas 

Perez defende que ela é vivida como explosão de vida, pleno de atualidade. “Festa é 

presentificação da tradição enquanto experiência da vida em sua efemeridade e em sua 

fugacidade.” (2012, p. 30).  A autora evidencia que a festa é o ato mesmo da produção da 

vida e não sua mera reprodução. 

A festa de Iemanjá na praia é a única manifestação religiosa de Salvador exclusiva do 

candomblé. É uma performance cultural que apresenta um conjunto de rituais e celebrações 

através de comportamentos altamente estilizados. Ela ocorre num tempo limitado, um 

começo e um fim, um programa organizado de atividades, um elenco, uma audiência e um 

lugar. Apresenta um caráter ambíguo, criativo e propenso às mudanças e inovações 

(SCHECHNER, 2012).  

 

3.2 YEMỌJÁ NA PRAIA NO DIA 2 DE FEVEREIRO: A MISTURA DE MUITAS ÁGUAS 

 

Como se saúda a Rainha do Mar? 
Como se saúda a Rainha do Mar? 

Alodê, Odofiaba, 
Minha-mãe, Mãe-d’água, 

Odoyá! 
Qual o seu dia Nossa Senhora? 

É dia dois de fevereiro 
Quando na beira da praia  

Eu vou me abençoar.
139

 
 

Compreender a festa de Iemanjá no dia dois de Fevereiro requer o esforço de 

apreender o estado dinâmico dela, que acontece por meio da expressão e do fluxo do 

movimento do todo. A festa é o instante em que pessoas e grupos interagem mostrando 

comportamentos, pensamentos, práticas sociais e diferentes elementos culturais. Desse 

ponto de vista, as práticas sociais preservam mitos. O festejo, ao reverenciar a natureza, 

persegue valores humanísticos, éticos e estéticos. Ela agrega e reúne os devotos reforçando 

o sentimento de pertencer. 

                                                                 
139

  Trecho da música Iemanjá Rainha do Mar de Pedro Amorim e Paulo César Pinheiro. 
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 Como um ato de produção de vida, a ela cabe o imprevisto, o novo, o 

indeterminado, o excesso, a ruptura, o jogo e muito mais. Na festa o imaginário propaga a 

diferença que é visualizada na liberação dos desejos e experimentações individuais. Não 

existe uma regra fixa a ser seguida. “Na festa a coletividade pode experimentar, e 

experimentar, uma existência outra que a do real socializado, uma existência que é própria 

da festa.” (PEREZ, 2012, p. 39). 

O local onde acontece a festa da Rainha do mar, segundo Edilece Couto (2004), a 

enseada do Rio Vermelho140, foi e ainda é um espaço excepcional nas festas populares 

religiosas.  A historiadora explica que as primeiras homenagens renderam-se em favor a 

Nossa Senhora de Sant’Ana, no século XIX. Ilustra também que: “segundo os cronistas e 

folcloristas que recolheram informações no local, os pescadores renderam pela primeira vez 

homenagem a Sant’Ana em fevereiro de 1823. Isso, devido a uma lenda da aparição de 

Santana aos pescadores.” (2004, p. 115). A festa de louvor era organizada pelos pescadores. 

 

 

Figura 47: Enseada do Rio Vermelho, local que acontece a festa de Iemanjá no dia 2 de fevereiro. 
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2011. 

 

 A Santa, padroeira dos pescadores, mereceu durante anos, dez dias de festejos 

realizados por meio de missas, novenas, procissão terrestre e marítima que acontecia no 

décimo dia. A procissão marítima em homenagem a Sant’Ana – também conhecida até o 

final do século XIX como Romaria dos Jangadeiros – era organizada pelos pescadores e tida 

como uma festa quase exclusiva destes. Os pescadores se arrumavam com as melhores 
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 Segundo a historiadora Edilece Souza Couto, o Rio Vermelho, até o início do século XX era um reduto 
tranqüilo. Uma povoação distante da capital baiana, um povoado cuja principal atividade econômica era a 
pesca, um arrabalde muito procurado pela elite baiana para passar o verão.  



190 
 

roupas e partiam em romaria com as suas jangadas. “Na manhã seguinte à realização da 

procissão, [...] os pescadores, acompanhados dos visitantes, se dirigiam ao mar para 

entregar o presente da Mãe d’Água, protetora da labuta diária em busca do sustento.” 

(COUTO, 2004, p. 124, grifo nosso). 

Ainda citando Couto (2004) a partir de 1860 com o desenvolvimento de linhas de 

bondes e trens, o Rio vermelho tornou-se cada vez mais atrativo como zona de veraneio da 

elite baiana. Fato que provocou as primeiras mudanças significativas nos festejos de 

Sant’Ana. Antes dos ritos religiosos as pessoas divertiam-se nas barracas de jogos, bebidas e 

comidas montadas no largo. Com a participação, cada vez mais crescente, de pessoas de 

outras localidades, principalmente a elite baiana, o festejo incorporou outros elementos 

(eleição da rainha, concurso de beleza, banho de mar à fantasia, batalhas de confete, etc.) 

que aconteciam no mesmo período dos atos religiosos. O religioso e o lúdico coexistiam no 

festejo da santa. Os pescadores perceberam tais mudanças com muito desgosto. 

 

 

Figura 48: Vista lateral da Casa de Iemanjá, do barracão de madeira e da igreja de Sant’Ana. Foto: Tatiana 
Damasceno, Salvador/2011. 

 

Edilece Couto (2004), também dá notícia de que, com a chegada da elite branca e 

rica, os pescadores perderam espaço na arrumação da igreja, organização e realização da 

festa. Os desentendimentos entre a comunidade pesqueira e o clero deram-se a partir de 

1913 com a criação da Paróquia de Sant’Ana no Rio Vermelho. Um padre começou a 

supervisionar as atividades dos pescadores e questionar as suas vivências religiosas. Mas, 

segundo Couto (2004), o pior desentendimento deu-se quando os pescadores deixaram de 

pagar o dízimo à igreja, devido ao uso da casa denominada Peso (casa de guarda dos 
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apetrechos de pesca e venda do peixe) localizada ao lado da igreja. Com isso, os pescadores, 

em 1919, construíram outra Casa do Peso num terreno doado pela marinha, na beira da 

praia. Em 1972 a Casa do Peso, por iniciativa de escritores, cantores e da prefeitura, sofreu 

uma reforma e se transformou na Casa de Iemanjá. No mesmo local foram construídos, uma 

nova Casa do Peso, um banheiro, um vestiário e uma peixaria. 

No ano de 1924, os pescadores, devido às dificuldades na pesca, organizaram o 

primeiro presente da Mãe d’água, que foi oferecido após a celebração da missa em honra de 

Sant´Ana (Couto, 2004). A pesquisa histórica de Couto indica que a Igreja logo condenou a 

mistura do catolicismo com o candomblé, e as missas deixaram de acontecer a partir dos 

anos 30. Depois deste fato os pescadores organizaram a principal oferenda à Iemanjá, um 

balaio, com presentes e comidas, preparado por uma mãe-de-santo, seguindo os preceitos 

religiosos. O presente foi colocado na Casa do Peso e depois encaminhado ao mar. 

A partir da década de 30141 houve, portanto, a ascensão da festa de Iemanjá e a 

lenta, decadência do culto a Sant’Ana. Os pescadores intensificaram sua identidade com o 

culto africano e assumiram uma festividade própria publicamente, sem a interferência da 

igreja e da elite baiana. O presente da Mãe d’Água, por parte dos pescadores, como vimos, 

acontecia na segunda-feira gorda, um dia depois da procissão terrestre e marítima, mesmo 

que, ainda de forma marginalizada.  

Edilece Souza Couto declara que “a data de 2 de Fevereiro para a oferenda à Rainha 

do Mar só foi oficializada no final da década de 50, quando o presente passou a ser 

denominado Festa de Iemanjá.” (2004, p.151). A autora também esclarece que “tudo indica 

que a primeira festa realizada em 2 de fevereiro tenha sido a de 1959.” (p. 152).  No começo 

o presente era ofertado pelos pescadores. Mas, com o crescimento do número de fiéis, os 

presentes se multiplicaram e a Casa do Peso passou a ser insuficiente. Foi preciso ampliar o 

espaço construído, um barracão coberto para acolher tantos presentes, flores e cestos. 

                                                                 
141

 Jeferson Bacelar no texto A cultura afro-baiana declara que “de 1930 a 1950 os negros e a sua cultura, 
sobretudo o candomblés, continuava vítima da perseguição policial, [...], porém os candomblés cresciam e 
afirmavam-se com a apropriação de valores da sociedade inclusiva. Capitalizavam-se. Compravam terreiros nos 
limites do centro urbano. [...] As religiões africanas se nacionalizavam, diante dos processos de modificações 
estruturais causadas pelas acomodações situacionais [...]. Neste período, a ação de uma vanguarda intelectual 
em grande parte opositora ao governo vigente no plano local e nacional, iniciou um discurso laudatório da 
contribuição africana na formação da cultura baiana. Um momento marcante no desenvolvimento dessa 
perspectiva foi o II Congresso Afro-Brasileiro, realizado em 1937 com a valorização das manifestações culturais 
de origem africana, especialmente o candomblé.” (2000, p. 35-37). 
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O ogã Antônio Luiz142, Oba Sayá da Casa Branca do Engenho Velho, informa que a 

festa de Iemanjá vem sofrendo muitas mudanças ao longo dos anos: 

 

A festa de Iemanjá incorporou vários elementos que não existiam há 20 

anos. Por isso, vou cedo a praia peço o que tenho que pedir e depois coloco 

as mãos na água e vou embora. Não gosto de misturar o sagrado com o 

profano. Não posso falar nada porque a cultura é dinâmica. A parte profana 

foi à maneira encontrada de se preservar e perpetuar a tradição da festa. As 

barracas eram lindas, só vendiam comidas de santo. Cada uma tinha o 

nome de um orixá, caboclo ou índio. No passado só colocavam flores azuis e 

brancas, hoje todas as cores participam. Iemanjá é minha grande 

conselheira e terapeuta. (Antônio Luiz) 

 

A década de 60 é apontada pela Secretaria de Turismo da Bahia como a década em 

que a festa desponta no cenário cultural e religioso da cidade, no entanto, segundo Menezes 

Santos, “é na década de 70, com a implementação da atividade turística no governo de 

Antônio Carlos Magalhães, que se dá o reconhecimento do seu potencial turístico, 

conferindo-lhe novas dimensões. Sua transformação em evento de massa ocorre com a 

participação direta de órgãos e instituições públicas em sua organização.” (2005, p. 185). 

Entretanto, vale lembrar, como nos fala Bacelar (2000), que a década de 50 e 

sobremodo nos anos 60, verificou-se uma transformação grande na cidade de Salvador com 

o programa da nova industrialização. Na sociedade de Salvador imperava o mito da 

democracia racial e afirmava-se o mito da democracia cultural. A África e o negro 

estrangeiro eram exaltados pela intelectualidade baiana.  Como informa Jeferson Bacelar:  

 

Essa perspectiva abria um grande espaço para as organizações tradicionais de 
cultura dos negros. O candomblé torna-se uma religião popular, cada vez mais 
sincretizada e plural, com iniciados e clientes de todas as raças e categoriais sociais. 
Mas, ao mesmo tempo, um segmento expressivo dos terreiros, formado sobretudo 
das casas mais antigas, iniciava uma reação ao sincretismo religioso e valorizava o 
retorno às raízes africanas. [...]. As artes cultas e populares exploravam, de forma 
contundente, a temática de raízes africanas. E todos esses elementos eram 
incorporados à baianidade. (2000, p. 36-37). 
 

Como se observou todos esses fatores e muitos mais – o dos pescadores assumirem e 

organizarem o festejo de Iemanjá em Salvador, marcando um tempo especial para celebrar 

uma deusa africana; a resistência de lideranças que sabiamente aproveitaram diversos 

                                                                 
142

 Ogã Antônio Luiz. Comunicação com a autora, 2014. 
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momentos para negociar e promover a sua afirmação social e cultural; a forma dinâmica  

com que a cultura africana se reinventou através das artes; a interferência de movimentos 

que buscavam discutir a identidade negra e suas expressões culturais; a forma com que os 

afro-descendentes reatualizaram tradições ancestrais por meio do candomblé reanimando 

danças, músicas, ritmos, comidas, vestimentas e costumes – devem ter  contribuído com o 

fortalecimento e o sucesso da festa de Iemanjá e a popularização da deusa. 

 Atualmente a festa de Iemanjá possui nova expressividade organizacional. Com a 

orientação municipal, o direcionamento desta festa segue critérios rígidos de início e 

término. Já faz parte do calendário festivo de Salvador e ratifica a função turística do bairro. 

A festa de Iemanjá é uma das mais tradicionais da Bahia e desperta a atenção de baianos, 

turistas e seguidores de várias crenças, dos religiosos do candomblé, do espiritismo e da 

umbanda. 

 

 Salvador, dia 1 de fevereiro de 2014. 

 

Em 2014, cheguei à Cidade de Salvador no dia primeiro de Fevereiro. Neste mesmo 

dia, no final da tarde, estive na colônia de pescadores Z-1 no Rio Vermelho, para observar os 

preparativos da festa. Visitei a Casa de Iemanjá e aproveitei para conversar um pouco com a 

Senhora do Mar e depositar ali os meus presentes. Observei que já era grande o entra e sai 

dos devotos na casa, muitos querem colocar seus presentes em cestos e vasos que adornam 

o altar da deusa que tem a forma de uma gruta marítima. A pequena gruta é repleta de 

imagens de Iemanjá em gesso na cor azul, prata, branca e dourada. Conchas, brinquedos, 

bonecas, colares, brincos, perfumes, pentes, abanos e estrelas do mar completam a 

decoração. Espalhados nas paredes observa-se quadros e pinturas143 da deusa na forma de 

sereia ou como uma bela mulher branca de cabelos negros e vestido azul. Os pescadores, no 

ato da pesca, e as profundezas do mar também são retratados nas paredes.  

 

                                                                 
143

 Pintura a óleo feita direto na parede. 
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Figura 49: Interior da Casa de Iemanjá. A gruta da deusa com estátuas que a representam, flores e presentes. 
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

 

O entra e sai das pessoas na Casa era regulado por um velho pescador muito 

simpático que também lembrava a todos que as doações em dinheiro poderiam ser 

depositadas em uma caixa fixada na parede do recinto. Ele explicou que as doações são 

usadas na reparação da Casa e na compra de presentes e flores que são depositados no altar 

da deusa. 

 

 

Figura 50: O público da festa no interior da Casa de Iemanjá entregando os presentes. Detalhe para a caixa de 
coleta de doações para festa. Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

 

No ano de 2011, no dia 2 de fevereiro, não consegui visitar a Casa de Iemanjá devido 

ao excesso de pessoas, e, segundo informações de um pescador, algumas oferendas tinham 

sido depositadas nos pés da deusa e que ninguém podia ver para não trazer má sorte144. 

                                                                 
144

 Através de comunicação pessoal com a autora, a Ialorixá Tânia de Oyá enfatiza que após as oferendas serem 
baixadas nos pés dos orixás, todos devem falar baixo evitando o barulho excessivo. Ela lembra que o orixá vem 
comer e que é preciso respeitar este momento. O orixá pode se ofender com algo e mostrar a sua ira. Então, ao 
invés da obrigação ser positiva torna-se negativa. 
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Figura 51: Entrada da Casa de Iemanjá (primeira porta) e da Casa do Peso (segunda porta).  
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

 

A morada de Iemanjá, construída ao lado da igreja Católica de Sant’Ana, que 

permaneceu fechada durante todo o dia, é uma casa simples e pequena, pintada de branco 

por dentro e por fora,  com janelas e portas na cor azul. Imagens de Iemanjá se espalham 

pelo local, aparecendo nas paredes por dentro e por fora da construção. No pátio, em frente 

à porta principal, a escultura de Manoel do Bonfim traduz a rainha na forma de sereia. Atrás 

da Casa de Iemanjá, outros cômodos são usados para venda e estoque de peixes. Para o 

espectador que olha de frente, na lateral do lado direito da Casa de Iemanjá, é possível ver 

num plano mais baixo a praia com uma pequena faixa de areia. Do lado esquerdo, um 

pequeno pátio coberto liga o início da Casa de Iemanjá aos cômodos localizados nos fundos 

da Colônia dos pescadores. Neste ponto, que abriga uma varanda coberta e destacada da 

construção principal, descendo as escadas, é possível chegar à praia. Em quase toda a 

extensão da praia é possível ver uma grande formação rochosa. Local em que os devotos 

também presenteiam a deusa para receber ou retribuir as graças já recebidas.  

 

 

Figura 52: Em frente à Casa de Iemanjá a escultura de Manoel do Bonfim traduz a rainha na forma de sereia. 
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 
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Também do lado esquerdo, colado à igreja, avista-se o barracão construído com 

madeira e revestido com folhas de coqueiro. O barracão é armado todos os anos por ocasião 

da festa.  

 

Salvador, dia 2 de fevereiro de 2014. 

 

No dia 2 de fevereiro, uma alvorada de fogos explodiu às 5 horas da manhã 

apregoando o início do festejo, quando são entregues os primeiros presentes pelos devotos. 

As oferendas prosseguem até às 17 horas, horário marcado para saída do presente que será 

oferecido em alto mar.  

 

 

Figura 53 e 54: Vista do barracão de madeira coberto e ornamentado com palhas de coqueiro. Local em que o 
público da festa deposita os presentes nos cestos de palha arredondados; de exposição pública do presente 

principal de Iemanjá e de apresentação de cantos e danças rituais ao som dos atabaques.  
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

 

O barracão abriga as imagens de Iemanjá145 e as cestas onde os devotos depositam 

as flores e os presentes. Logo pela manhã, o terreiro da Ialorixá, responsável pelos rituais 

religiosos daquele ano, já ocupava o local. Os filhos-de santo, com suas roupas rituais, 

regidos pela Ialorixá, ekédis e ogãs, preparavam-se para começar o xirê. Os atabaques tocam 

e logo todos respondem cantando e dançando. Só entram no recinto as personalidades 

convidadas para ajudar no ritual. Personalidades que ajudam os devotos a distribuírem os 

presentes nas cestas e a borrifar sobre eles o perfume de alfazema, o preferido de Iemanjá. 

Flores, pentes, espelhos, batons, pulseiras, brincos, talcos, perfumes, sabonetes, bonecas 

preenchem as diversas cestas que se aglomeram no recinto. O xirê continua e, aos poucos, 
                                                                 
145

 A imagem criada na umbanda acabou sendo adotada publicamente pelos devotos do candomblé. Muitos 
adeptos possuem essa imagem, eu mesma tenho uma coleção de Iemanjás de todas as cores e formas. Não é 
difícil também vê-las nos pepelês dentro das casas de candomblé. 



197 
 

os orixás vão tomando o corpo dos adeptos que dançam no pequeno espaço. O público 

atraído pelo ritual, aglomera-se em volta da pequena armação para assistir e participar da 

cena, cantando ou batendo palmas, filmando ou tirando foto.  

Uma fila quilométrica é formada na frente do barracão e se estende por toda orla. Os 

devotos, num ato de fé e esperança, esperam horas na fila para colocar suas oferendas e 

cartas escritas à mão com pedidos, agradecimentos e súplicas, nas cestas que serão 

entregues a deusa em alto mar. 

 

 

Figura 55: Fila formada pelo público da festa para o recebimento dos presentes nos balaios. 
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

 

Na festa, observei que as casas de candomblés146 não fazem o xirê, como observado 

dentro do terreiro, na areia da praia. Apesar de detectar grupos e seguidores do candomblé 

com figurinos característicos dispersos no ambiente. A umbanda147 representa a maioria a 

montar tendas (barraca de lona) na pequena faixa de areia. Verdadeiros cenários contendo 

altares com imagens de santos católicos, orixás, caboclos, pretos velhos e índios. Não 

faltando ainda as oferendas de comidas, os presentes e a orquestra ritual. No ritual eles 

                                                                 
146

 As tradições de rito angola (cultua os inquices) e jeje-nagô (cultua orixás e voduns).  
147

 Segundo Vagner Gonçalves da Silva: “A umbanda, como culto organizado segundo os padrões atualmente 
predominantes, teve sua origem por volta das décadas de 1920 e 1930, quando Kardecistas de classe média, no 
Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, passaram a mesclar com suas práticas elementos das tradições 
religiosas afro-brasileiras, e, a professar e defender publicamente essa “mistura”, com o objetivo de torna-la 
legitimamente aceita, com o status de uma nova religião. [...] As origens afro-brasileiras da umbanda 
remontam, assim, ao culto às entidades africanas, aos caboclos (espíritos ameríndios), aos santos do 
catolicismo popular e, finalmente, às outras entidades que a esse panteão foram sendo acrescentadas pela 
influência do kardecismo”. (2005, p. 106-107). 
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cantam, dançam, gesticulam e incorporam as entidades que, muitas vezes, trabalham 

realizando passes148, limpezas149 e dando consulta a quem pedir. Filas de pessoas se formam 

em frente aos caboclos, Iemanjás e marujos, todos querendo um abraço, um axé ou um 

conselho. Em volta das tendas os espectadores atentos assistem a um espetáculo de crenças 

religiosas. 

 

 

Figura 56: Altar montado na areia da praia com figuras de santos católicas.  
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

 

 É bastante interessante a posição que esses dois grupos assumem no espaço da 

festa. Porque também não vemos o umbandista cantar e dançar no barracão ao lado da Casa 

de Iemanjá. Esse é um ponto que precisa ainda ser investigado com atenção. Parece óbvio 

que, na festa, o candomblé assume uma posição privilegiada, tanto economicamente ao 

assumir a realização dos rituais secretos, como a posição que domina no espaço. Um local 

especialmente construído para as suas práticas. 

O culto em homenagem à deusa, antes de mostrar-se visível na festa no Rio 

Vermelho, desenrola-se em vários locais de Salvador. A festa na praia é precedida de 

práticas rituais que garantem sua organização e sucesso. As casas de candomblés espalhadas 

na cidade já estão preparando oferendas e saudando Iemanjá, incluindo as oferendas dos 

pescadores. Após a meia noite, os primeiros rituais da festa do dia 2 são realizados no Dique 

                                                                 
148

 Ato de passar as mãos repetidas vezes na pessoa para afastar as energias negativas e efetuar curas. 
149

 Prática para afastar as forças negativas. 
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do Tororó150, com a entrega dos presentes a Oxum, senhora das águas doces. Neste sentido, 

é interessante notar que a festa à beira-mar tem seu início dentro do terreiro, através de 

rituais secretos, como os sacrifícios e o preparo das comidas. A festa na praia é o desenrolar 

de algo que já estava acontecendo no interior dos terreiros. O culto do terreiro se completa 

no meio urbano, na cidade. Existe um fluxo e refluxo entre as práticas rituais secretas e as 

expostas ao olhar público.  

 

 

Figura 57: As tendas montadas na areia da praia agrupam grupos de religiosos e altares.  
Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2011. 

 

Como a festa caiu num dia de domingo, o movimento, logo pela manhã, já era 

intenso na orla. Várias barracas se aglomeravam na avenida principal vendendo bebidas e 

comidas. Não faltaram também os vendedores que comercializavam flores; cordões de 

miçangas com as cores dos orixás; fitas azuis e brancas com o nome da festa da deusa; 

chapéus para as pessoas se protegerem do sol de quarenta graus; chaveiros com pequenas 

Iemanjás penduradas; enfim lembranças da festa.  

 

 

Figura 58, 59 e 60: objetos colocados à venda durante a festa. Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

                                                                 
150

 O Dique do Tororó fica localizado na Av. Vasco da Gama. Suas águas são consideradas sagradas pelos 
adeptos do candomblé. A prefeitura em 1998 introduziu nas águas do dique esculturas dos orixás iorubanos: 
Ogum, Oxóssi, Xangô, Iansã, Oxum, Nanã, Iemanjá e Oxalá. 
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Na beira da praia, indivíduos e grupos se posicionavam na areia, dentro d’ água e nas 

pedras que se espalham ao longo da enseada. Eles expressavam a sua crença através de 

práticas rituais que aconteciam simultaneamente, cantos, danças e batuques que atraiam os 

olhares e as lentes das máquinas de filmar e fotografar dos turistas, das emissoras de 

televisão, dos editores de jornais e revistas. Alguns devotos jogavam flores no mar; outros 

formavam filas em frente a um iniciado incorporado por uma entidade para ganhar um 

passe, um abraço, uma bênção; alguns aproveitavam para fazer um ebó de limpeza sobre a 

proteção da deusa; e outros ofereciam comida a grande mãe depositando-a em cima das 

pedras.  

Os Pescadores da colônia disponibilizavam os seus barcos para transportar pessoas 

ou grupos que preferiam depositar seus presentes em alto mar. A maioria cobra pelo serviço 

tornando essa atividade um negócio rentável. As cestas arredondadas, pequenas ou 

grandes, e os barquinhos de madeira pintados de azul e branco, destacavam-se como o 

recipiente preferido para acolher as oferendas rituais que são depositadas no mar, nas 

pedras ou na beira da praia. 

Os adeptos do candomblé, com seus trajes típicos, concentravam-se na praia, nas 

imediações da Casa de Iemanjá e na rua principal da orla. Alguns fixados em um ponto –  

portando um tabuleiro contendo imagens, ervas (abre-caminho, vence demanda, aroeira, 

etc.) defumadores, obis, orobôs, sal grosso e pipocas – ofereciam aos fiéis a limpeza do 

corpo (prática de purificação / ebó).   

 

 

Figura 61 e 62: Adeptos do candomblé com vestes rituais e portando ervas para realizar a prática de limpeza do 
corpo no público em geral. Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 
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O festejo e o ritual se concentraram num primeiro momento nas imediações da Casa 

de Iemanjá, sede da Colônia de Pescadores do Rio Vermelho e na praia. Com o passar das 

horas o movimento das práticas rituais na praia tomaram-se mais expressivas. Depois, o 

cortejo de barcos, ao conduzir as oferendas e o presente principal, desloca as práticas rituais 

para o alto mar. No adiantado da hora, a praia de Paciência e o Largo de Sant’Ana ficaram 

repletos de pessoas, incluindo turistas nacionais e internacionais, blocos de afoxés e muitos 

batuques. Neste ano, uma tartaruga gigante, feita de gesso e papel machê, foi a principal 

oferenda a Iemanjá. A escultura, entregue pelos pescadores, foi confeccionada pelo artista 

plástico Ruy Santana. Segundo a Ialorixá Mãe Aice dos Santos a escultura representa Xangô 

o regente do ano de 2014 junto com Iansã. O presente chegou por volta das 16 horas 

anunciado com alvorada de fogos, batuques e cantos. O presente, antes de ser levado ao 

barracão, é consagrado ao orixá por meio de práticas rituais secretas. Após ser plantado o 

axé ele é levado para exposição pública. 

 

 

Figura 63 e 64: Procissão marítima para lançar o Presente de Iemanjá em alto mar. Os espetadores da festa 
batem palmas observando atentamente a beleza do espetáculo. Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2011. 

 

Certamente o episódio de maior visibilidade na festa de Iemanjá é o cortejo 

marítimo, que já é tradição. Diversas embarcações, vindas de vários pontos da Baia de Todos 

os Santos, aportam na Praia do Rio Vermelho cheias de devotos e presentes. Todos 

enfeitados com fitas coloridas, flores e bandeirinhas. Os cestos são distribuídos nos barcos e 

levados para o oceano. As embarcações acompanham o barco principal destinado a 

transportar o presente confeccionado naquele ano para Iemanjá. Uma réplica de tartaruga 
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marinha feita de material biodegradável151 que continha alfazema, pétalas de rosas brancas 

e 29 pratos preparados em rituais secretos. Quando o presente dos pescadores alcançou o 

barco, ecoaram os aplausos dos milhares de pessoas que cercavam a enseada em festa. 

Apesar da grande quantidade de pessoas na festa, segundo as estatísticas, perto de 

400 mil, o momento da entrega das oferendas atrai a atenção de todos. É um tempo 

suspenso e de grande expressividade cênica. Atores que, antes praticaram a sua fé, através 

de práticas rituais, tornam-se, em outro momento, espectadores, no sentido de 

Grotowski152, testemunhas de um acontecimento. Eles esperam pela volta das embarcações 

e pela confirmação de que os presentes foram aceitos pela Rainha do Mar. Ao contemplar o 

mar, respeitando o que se vê, pedidos são reforçados. A esperança é renovada e o sentido 

de dever cumprido preenche os devotos. Em geral, eles atuam primeiro no espaço sagrado 

para, depois, saborearem o lado profano da festa. O espaço profano emoldura a 

espacialidade sagrada que, aos poucos, vai se tornando silenciosa. 

A obrigação acaba e o aspecto profano do rito religioso toma conta das ruas e praças. 

Nas barracas que vendem comidas e bebidas, as pessoas se aglomeram. Conversas 

animadas, regadas por cervejas bem geladas e comidas típicas da cozinha baiana, acontecem 

ao som estrondoso das músicas tocadas nos aparelhos de som ou nos trios elétricos. Todos 

dançam formando um baile ao ar livre153 sobre a proteção de Iemanjá.  

Com o passar das horas o aroma da alfazema não disfarça o forte odor de urina 

misturada com cerveja podre, o cheiro avança em todas as direções. O corpo do folião 

cambaleia, não pela presença do orixá, mas, pelo excesso de bebida alcoólica. Em meio à 

multidão o corpo a corpo é inevitável. O cheiro de suor e perfume barato se misturam ao da 

comida que passou do ponto devido ao calor excessivo do dia. 

Pessoas seguem grupos de percussão, fanfarra e assistem às várias rodas de 

capoeira. Outras protestam contra a carência da região por saúde, educação e 

                                                                 
151

 Segundo uma reportagem do jornal Tribuna da Bahia “Nos últimos anos, vem crescendo um movimento 
defendido pelos ambientalistas, de forma a alertar a população sobre os presentes jogados ao mar, durante as 
comemorações do 2 de fevereiro, que não se decompõem e que acabam levando à morte animais marinhos 
por intoxicação. A recomendação é que sejam oferecidos apenas presentes biodegradáveis a Iemanjá para 
evitar impactos negativos ao meio ambiente. (2/2/2014, p. 13). 
152

 Sobre o espetador como testemunha, segundo Grotowski, ver nesta tese a seção terciária 2.3.1 O espaço 
cênico e o público. 
153

 Isto é uma característica da igreja católica no Brasil desde a sua chegada até o presente, as famosas festas 
dos padroeiros ou mesmo das igrejas ou seguindo os calendários como as juninas, as natalinas, etc.  
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infraestrutura. Os hotéis e bares oferecem, principalmente aos turistas que visitam Salvador, 

um cardápio recheado com a culinária local, além de conforto e segurança. 

 Em grande medida, como diz Ordep Serra (2009), as condutas parecem mudar 

quando se passa de um pólo a outro da festividade. De um lado, ordem, contenção, atitude 

pacífica e reverente; do outro, a conduta informal e espontânea, sensualidade, 

permissividade, tumultos e provocações. Mas, Serra afirma que os dois lados possuem muito 

em comum. “O primeiro é que são fatos extraordinários que fogem da rotina do dia a dia, 

sendo uma circunstância especial. O segundo é que em ambos os espaços, um contorno 

dramático se associa aos gestos dos envolvidos.” (2009, p.76). 

 

 

Figura 65 e 66: Exibição de performances artísticas na festa de Iemanjá. 

Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2011. 

A festa de Iemanjá é uma manifestação religiosa que, no seu surgimento, era vista 

como uma prática marginal organizada por pescadores e seus familiares e que acontecia 

paralelamente à festa de uma santa católica.  Ela pode ser interpretada como uma fase em 

que determinados grupos reunidos vivem o momento da alegria, da devoção e da renovação 

de valores e crenças. A festa é uma “segunda realidade” separada da vida cotidiana que 

permite que os indivíduos se transformem ou expressem um outro que, no dia a dia, 

permanece no anonimato e na invisibilidade social. O processo gera um reconforto mútuo, 

reanima a força e a fé no seio da coletividade, e restaura a auto-estima dos indivíduos. 

 

3.2.1 O corpo do devoto no espaço da festa 
 

A festa de Iemanjá caracteriza-se por ser um evento transitório com duração de um 

dia.  Carlos Eduardo S. Maia estudioso das festas populares segundo os estudos da geografia 
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cultural, afirma que “grande parte das festas, no seu momento de ocorrência, simplesmente 

fornecem nova função às formas espaciais prévias que dispõem para a sua realização (ponto 

central e entorno): ruas, praças, terrenos [...] transformam-se em palcos para o evento.” 

(1999, p. 204). Maia destaca que, em outras, a espacialidade existente e o seu significado é 

reforçado pela festa. Esse é o caso da celebração de Iemanjá na praia, que avigora imagens e 

simbolismos impregnados no espaço.  

O espaço da festa de Iemanjá é marcado e delimitado por uma atmosfera que inspira 

o sagrado. O sagrado, que emana de uma divindade, que fez daquele espaço uma das suas 

moradas. Ele possui uma identidade histórica tecida pela tradição dos rituais de oferendas e 

agradecimentos. Fazendo uma analogia com os diversos espaços do terreiro, que recebem 

de tempo em tempo sacrifícios, podemos pensar o espaço da festa de Iemanjá como um 

espaço que “come”, no dizer do povo do candomblé, que se alimenta a cada ciclo festivo.  

Mas, esse espaço é formado por uma mescla de “lugares mais sagrados” e “lugares 

mais profanos”, na medida em que comporta um público com diferentes expectativas. Como 

lugares sagrados têm o barracão em que são colocados os presentes, a Casa de Iemanjá e a 

praia. O público neste local, em sua grande maioria, expressa devoção por meio de práticas 

rituais como: oferecimento de presentes, flores, rezas, banhos de descarrego, danças, 

cantos, batuques. O profano aborda as ruas, bares e blocos de música, lugares em que a 

maioria das pessoas consome bebida alcoólica, comida variada, falam extremamente alto, 

cantam, dão gargalhadas, dançam e batucam os sucessos musicais do momento. Isso, não 

quer dizer que exista uma separação nítida entre esses dois espaços e que os adeptos atuem 

sempre em locais definidos, até porque, é possível observar a prática do ritual de limpeza do 

corpo espalhada por todo o espaço da festa e, também, pessoas ingerindo bebidas alcoólicas 

na beira da praia ao lado do devoto que joga flores no mar. 

A prática de limpeza é realizada por um adepto do candomblé e consiste em passar 

pelo corpo do cliente ervas, pipocas e outros ingredientes verbalizando palavras e rezas. O 

corpo do devoto, ao vivenciar esse ato, expande-se por meio da fé e da esperança. Ele 

assume uma atitude de querer vencer, de derrubar os obstáculos, as negatividades, as 

doenças, os bloqueios. Os sentidos do corpo são invadidos progressivamente por sensações 

provocadas por uma atmosfera que envolve o encontro e concorrem para alcançar um 

resultado. O corpo se arrepia ao sentir na pele as ervas que o sacerdote passa de cima para 

baixo, do meio do corpo para fora. Os ouvidos captam as palavras e súplicas que o sacerdote 
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repete rapidamente sem deixar espaço para o vazio. O cheiro da erva, da pipoca e do 

defumador completam o estado de encantamento do devoto que, envolto na produção da 

atmosfera sagrada, sente-se abençoado e mais leve, com um “corpo novo” e energizado. 

 

 

Figura 67: O adepto incorporado realiza um ritual de limpeza por meio da lavagem do corpo da devota nas 
águas salgadas. Foto: Tatiana Damasceno - Salvador, 2011. 

 

Esse fato indica que os devotos, além de pedirem paz, proteção, agradecerem e 

oferecerem coisas a Iemanjá, também procuram naquele espaço, sacerdotes que realizem 

rituais para afastar as forças negativas acumuladas no corpo, mediante um pequeno 

pagamento em dinheiro. 

 

 

Figura 68 e 69: Adeptos no “estado de santo” na areia da praia: o primeiro, dança sobre os olhares dos 
espectadores e a segunda, vestida de Iemanjá, realiza o ritual de limpeza do corpo nos devotos por meio das 
águas salgadas. Foto: Tatiana Damasceno – Salvador, 2014. 
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 As religiões afro-brasileiras celebram a vida, assim um corpo saudável é essencial. A 

maneira de ser do filho de santo experimenta a valorização do corpo nos fundamentos da 

religião, pois, toda a vida religiosa está impressa no corpo estipulando comportamento e 

concepção que somente através da abstração pode-se compreender sua amplitude e 

importância. 

As práticas rituais espalhadas na festa constituem pequenos ou grandes “campos 

sagrados”, “pontos fixos”154, no meio de um turbilhão de pessoas, mesmo que por algumas 

horas. Os “campos sagrados” transformam-se em cenários para exposição de performances 

rituais atreladas às tradições afro-brasileiras. Nos pequenos ou grandes cenários, existem 

aqueles que agem e aqueles que olham a atuação. Na festa, o corpo dos adeptos das 

religiões afro-brasileiras se relaciona e expressa o sagrado através da exibição de suas 

práticas e símbolos religiosos.  

Numa conexão direta e profunda com o sagrado o devoto, ri, chora, canta, grita e 

estremece quando sente a presença da divindade. Com os sentidos alterados e um forte 

desequilíbrio do eixo corporal, o devoto navega para outro estado ao ser incorporado por 

uma entidade. O estado alterado do corpo, devido à presença da divindade, logo chama à 

atenção das pessoas ao redor que o contemplam com admiração. Émile Durkheim entende 

que “entra-se em relação com uma coisa pelo simples fato de olhá-la: o olhar é um contato.” 

(2000, p. 322). Para Eufrazia Cristina M. Santos “o transe, assim como, a festa, favorece uma 

experiência transcultural, transubjetiva, e, nesse sentido, ambos correspondem a momentos 

de subversão e de ruptura.” (2005, p. 200). O espectador, como testemunha, toma parte 

emocionalmente do acontecimento ao perceber sinais mais ou menos explícitos. A presença 

da divindade na festa abre um tempo forte e extraordinário que é apreendido pelo 

espectador como um acontecimento espetacular. Entendido aqui como definido por Jean-

Marie Pradier, “uma forma de ser, de se comportar, de se movimentar, de agir no espaço, de 

se emocionar, de falar, de cantar e de se enfeitar. Uma forma distinta das ações banais do 

cotidiano.” (1999, p. 24). E, como tal, um acontecimento capaz de restituir ao olhar um lugar 

de exploração, de descoberta, de surpresa.  

Certamente que no espaço mesclado da festa na praia, constituído de elementos 

diversos, o corpo age mais livremente. “Diversas dramatizações podem ocorrer ao mesmo 
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tempo, no espaço aberto da rua, e o improviso prevalece nas trocas comunicativas.”. 

(SERRA, p. 75). O local da festa é extremamente grande e agrega um público diversificado. 

Apesar de o adepto saber como se comportar em público, é mais difícil ele sofrer de todas as 

espécies possíveis de censura que sancionam na hora o menor deslize, fato comum dentro 

do terreiro. Em relação ao comportamento dos adeptos no espaço do terreiro e na praia, 

perguntei a Ialorixá Tânia de Oyá155 se ela percebe alguma diferença.  Ela assim respondeu: 

 

Percebo o comportamento na praia de forma modificado. Ele parece mais 

exagerado. Principalmente em relação às danças. Observe bem! Os 

diferentes terreiros chegam à praia muito cedo para delimitar um espaço 

para o seu grupo. Eles passam o dia todo homenageando Iemanjá. Os 

grupos carregam o nome do seu barracão e eles querem mostrar o melhor 

para o público diversificado que se aglomera no espaço. Por isso acho que 

as danças e os gestos são maiores, exagerados demais. Eles estão se 

exibindo. Dentro do terreiro o público é mais restrito e quase que constante. 

A maioria entende o que está acontecendo. Na praia não, muitos sabem 

traduzir os rituais e as danças, mas muitos outros não sabem. Acho que o 

comportamento é modificado porque o espaço da praia dá mais liberdade 

aos adeptos. É preciso observar também que a umbanda 

predominantemente é que dança e canta na areia da praia. Eles não 

possuem um repertório coreográfico fechado e as danças são mais livres. O 

candomblé, por sua vez, faz o xirê num espaço delimitado, ao lado da casa 

de Iemanjá. Neste espaço, os iniciados podem exagerar nos gestos, nos 

movimentos, afinal eles também estão sendo observados. Mas penso que é 

mais difícil eles fugirem da coreografia predeterminada, mesmo 

acrescentando, ora e outra, uma forma própria de executar um movimento. 

(Ialorixá Tânia de Oyá) 

 

Em conversa com o ogã Antônio Luiz156 na Casa Branca do Engenho Velho, Repeti a 

mesma pergunta que fiz para Tânia e, segundo ele: 

 

 

O comportamento do espaço do terreiro é muito diferente do que se vê na 

praia. No terreiro ele está envolto no sagrado. Ele não tem o bar, o samba, 

uma morena bonita para paquerar, a parte profana da festa. O candomblé 

participa da festa no barracão construído ao lado da Casa de Iemanjá. Lá os 

cantos, as danças e os gestuais de Iemanjás são os mesmos que vemos 

dentro do terreiro. A hierarquia para entrar na roda e tudo mais. O 

candomblé não faz xirê na areia da praia. A umbanda, ao começar 
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participar da festa, é que acrescenta uma nova versão de cantos, danças e 

gestos. Penso que na festa o respeito tem que ser mútuo. O mesmo orixá 

está sendo reverenciado só que de maneira diferente. (Antônio Luiz) 

 

Tânia e Antônio Luiz percebem entre os dois espaços, do terreiro e o da praia, um 

comportamento diferenciado. Em relação às danças, Tânia aponta o exagero na sua 

execução tanto do adepto do candomblé como o da umbanda, devido ao grande número de 

espectadores. Já Antônio, assinala que a diferença do comportamento, primeiro, é devido ao 

local onde acontece a festa, um espaço público, que ele compreende sujeito a várias 

interferências. Segundo, por causa da presença dos umbandistas que, conforme ele explica, 

foram os responsáveis por acrescentarem variações na performance ritual do candomblé. 

Em relação à performance dos adeptos do candomblé, Antônio não vê diferença de 

execução entre os dois espaços justificando que o candomblé participa da festa em um local 

especial. 

Outra pergunta que direcionei a ambos foi: No espaço da praia, os cantos, os gestos, 

as danças e as vestimentas de um terreiro podem influenciar outro? Tânia respondeu que: 

 

As pessoas podem ter admiração pelo que está acontecendo em outro 

grupo. Então, o adepto pode discretamente e, ao longo de um tempo, 

incorporar algum elemento que achou bonito.  Por exemplo, a coreografia 

padrão de Iemanjá, a meu ver, é fruto da incorporação de gestuais ao longo 

de um tempo. A admiração também ocorre dentro da casa de candomblé. 

Um iniciado pode dançar de forma mais bela que outro. Essa pessoa passa a 

ser uma referência e as pessoas que não dançam tão bem como aquela, 

tentam imitá-la com a finalidade de dançar tão bem quanto ela. É um 

processo natural. Apesar de, muitas vezes, percebermos que determinadas 

pessoas adotam uma característica tão própria ao executar os movimentos, 

que aquilo se torna uma digital do seu orixá. E todos começam a comentar 

que só o orixá da fulana de tal faz isso ou dança esse gesto com tal beleza. 

A gestualidade é imitada dentro do terreiro, de um terreiro para o outro ou 

em festas ao ar livre. Mesmo num barco com muitas iaôs da mesma casa 

iniciadas pela mesma Ialorixá, isso também ocorre. Quando elas passam a 

frequentar outras casas, elas assimilam movimentos diferentes e, quando 

voltam para o terreiro, mostram essa diferença. (Ialorixá Tânia de Oyá) 

 

Segundo a resposta do Ogã Antônio Luiz: 

 

Isso não existe. O adepto do candomblé não assimila gestos, danças e 

práticas de outras nações.  (Antônio Luiz) 
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Permitir que as pessoas se reúnam nas ruas, alerta Richard Schechner, “é sempre 

fretar com a possibilidade de improvisação – o inesperado pode acontecer.” (2012, p. 157). 

O inesperado, o imprevisto, o que de repente muda de aspecto, pode ser não fazer algo 

exatamente como deveria ser feito, como foi apreendido ao logo do tempo.  

Na festa de Iemanjá, atrelada ao universo das religiões afro-brasileiras, adeptos e 

simpatizantes dinamizam práticas, rituais, atos, mitos, danças de sistemas religiosos 

distintos.  Ações simbólicas vistas no terreiro são expressas no espaço da rua, da praia, da 

festa. Schechner nos fala que o comportamento restaurado é um comportamento vivo. 

Como tal ele pode se deslocar de um lugar onde é aceitável ou esperado para outro espaço 

ou situação inaceitável ou inesperado (2003, p.32). O adepto, ao deslocar ações e práticas 

do terreiro para o espaço público da praia, reitera o comportamento dando-lhe nova vida. O 

que possibilita, muitas vezes, as reinterpretações e recriações de representações 

tradicionais. É importante entender que os executores da performance, os “de dentro”, 

muitas vezes são os que promovem mudanças na tradição. O novo para Schechner é quase 

sempre uma recombinação de comportamentos conhecidos, um rearranjo ou reconstrução.  

O autor conclui que “os comportamentos restaurados podem ser longevos ou estáveis como 

os rituais, ou efêmeros como um gesto de adeus. [...] Um comportamento pode ser 

restaurado trazendo para cena comportamentos não-ordinários”. (2003, p. 32-34). Como, 

por exemplo, no caso da festa de Iemanjá, a dança do orixá, jogar flores no mar ou fazer 

uma limpeza do corpo com ervas. 

Na festa à beira-mar, seguidores de diversas religiões, turistas e curiosos prestam 

homenagem e pedem proteção através da recombinação de elementos presentes nas 

práticas performáticas das tradições culturais afro-brasileiras.  “As práticas incorporadas, 

estão sujeitas as escolhas pessoais do performers, padrões culturais, circunstâncias 

históricas e particulares de cada recepção”. (SCHECHNER, 2003, p. 35). Como fala Ligiéro157 

algumas pessoas vestem-se de branco e levam flores para Iemanjá, mesmo não pertencendo 

ao corpo de nenhum terreiro ou mesmo sendo católico ou espirita, ou mesmo não 

acreditando em nada de outro mundo. Neste ponto, cabe a seguinte pergunta: Por que o 

único ritual público do candomblé é para Iemanjá? Sabemos que outros existem, mas 
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acontecem nos dias de comemoração de santa(o)s católica(o)s. Certamente, esse é um 

ponto que merece futuramente ser investigado com atenção. 

 

3.2.2 Rituais e oferendas  

 

O que ela gosta? 
Oque ela adora? 

Perfume 
 Flor, espelho e pente 

Toda sorte de presente 
Pra ela se enfeitar.

158
 

 

A exposição dos símbolos religiosos é apresentada no corpo travestido para atuar na 

festa. O público seleciona as vestimentas do dia causando um grande impacto visual. 

Preferencialmente, nas cores que a deusa mais gosta: o branco e o azul. 

Um espetáculo à parte é a beleza e a estética das roupas dos adeptos que chama a 

atenção de todos, ao desfilarem com indumentárias rituais do candomblé. Baianas com o 

pescoço coberto de colares, turbante amarrado na cabeça e saias bem rodadas, trazem nas 

mãos flores para Iemanjá. Roupas alvas e cuidadosamente bordadas de richelieu. Os filhos-

de-santo usam calças, abadá e filá ou turbante na cabeça, ou o modelo nigeriano, bata e 

calça. O uso de roupas especiais marcam a transição do mundo ordinário para o 

extraordinário. 

 

 

Figura 70: Na tenda montada, um grupo religioso realiza o ritual comemorativo por meio do canto, batuque, 
dança e o bater palmas. Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 
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Na festa o objetivo dos adeptos não é expor rituais complexos de grande duração e 

que acontecem por meio de etapas preestabelecidas e que demanda a manipulação de uma 

série de ingredientes, o que se vê, assim comunica Eufrazia Cristina M. Santos (2005), é a 

ênfase nos elementos que se constituem como ponto de atração para o público da festa: 

danças, cânticos, batuques, comidas, bebidas, beleza plástica e alegria. Usa-se uma 

linguagem capaz de garantir uma dinâmica relacional entre o candomblé e a sociedade. 

Elementos como a dança, o canto, a música, na estética dos rituais do candomblé, 

aparecem em celebrações religiosas em distintas manifestações do mundo afro-brasileiro, 

da maneira que Ligiéro expõe em suas pesquisas (2011). Esses elementos sempre exerceram 

um fascínio frente ao público em geral. Para Eufrazia Cristina M. Santos: 

 

A sedução emana dos ritmos e dos movimentos corporais por eles sugeridos. No 
caso específico do candomblé suas danças e músicas rituais são introduzidas e 
executadas em outros espaços que não o seu de origem, [...], através dessas 
tradições de performances a identidade é experienciada pelas populações negras 
por meio de práticas significantes como a mímica, o gesto, a expressão corporal, o 
vestuário, etc. (2011, p. 145). 
 

O espaço da festa oferece a comunicação com o divino através de diferentes atos 

ritualizados pelos adeptos e simpatizantes. O sagrado é vivido por meio da experiência 

sensível: visual, gustativa, tátil, auditiva e olfativa. A dimensão estética é expressa na 

confecção das oferendas, na escolha dos figurinos, na forma de cantar e dançar e na 

manipulação de objetos. O público atua em diferentes momentos da festa, ora como ator, e 

ora como espectador. Observamos que os devotos dinamizam práticas rituais de distintas 

formas: 

a) Ofertando-se comidas à deusa: peixe; milho branco; arroz cozido; ebô de Iemanjá 

(milho branco temperado com cebola, camarão seco e azeite de dendê). 

b)  Fazendo um ebó: por meio de rezas e passes. Utilizando-se ervas frescas e 

comidas (pipoca e milho branco) sagradas. 

c) Oferecendo-se presentes: flores (rosas, palmas, etc.); boneca, pente, perfume, 

talco, etc. 

d) Lavando-se na água: pés, mãos, a cabeça (local onde se encontra o ori); 

mergulhando com a ajuda de uma assistência.  
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e) Grupos pertencentes às religiões afro-brasileiras: cantando, tocando e dançando: 

em local delimitado por uma barraca ou pelo corpo dos devotos que formam uma 

arena. As danças são executadas em círculo, todos participam cantando e a 

orquestra ritual permanece fixa em um ponto.  

f) Rezando em voz baixa ou alta: em frente ao mar ou dentro dele. 

g) Recebendo uma entidade no corpo (“virar no santo”): adeptos envolvidos nos 

grupos de terreiros ou não. As entidades chamadas de caboclos são presença 

marcante na festa.  

h) Interagindo com uma entidade ou num ritual: o público, ao perceber as danças e 

cantos, imediatamente se aproxima para olhar e interagir, mesmo que só 

fotografando ou filmando. Mas, sem dúvida, a presença da divindade no corpo do 

adepto é o que atrai instantaneamente o público, sem ao menos saber qual é a 

divindade que se apresentou. Filas imediatamente se formam.  As pessoas 

esperam pacientemente a sua vez para trocarem palavras e um abraço com o ser 

divino. 

i) Vestindo roupas e portando colares nas cores determinadas de Iemanjá: branco, 

azul e prata são as preferidas na conexão com Iemanjá. 

Também faz parte da festa alimentar o próprio corpo através do consumo de bebidas 

e comidas. O fiel comunga com os deuses ao ingerir um alimento e, ao mesmo tempo, faz a 

esse deus uma oferenda (DURKHEIM, 2000).  

 

 

Figura 71 e 72: Embaixo do sol, na areia da praia, os adeptos dançam e cantam formando uma roda que se 
desloca no sentido anti-horário. Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2011. 
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O professor Alexandre Carvalho159, adepto do candomblé e estudioso da cultura afro-

brasileira observa que: 

 

Na festa à beira-mar os barcos vão cheios de comidas e presentes. 

Agradece-se pelas conquistas do ano e pede-se fartura para o ano seguinte. 

A fé é materializada através de objetos simbólicos e alimentos sagrados. O 

alimento é sagrado, a comida é sagrada para o povo do candomblé. Ela tem 

uma importância profunda dentro dos rituais, tudo come! Os tambores, a 

cumeeira, a cabeça, os espaços sagrados. Então nada mais natural ao 

encontrar o orixá na natureza que a gente leve também o alimento 

sagrado. (Alexandre Carvalho) 

 

Alexandre lembra que a presença do público diversificado é fruto de informações que 

circulam em torno da festa e do seu significado. A mídia é uma das grandes responsáveis por 

isso. O rádio e a televisão se constituem em instrumentos eficientes na publicação das festas 

de candomblé. A partir deste viés, as informações sobre as práticas rituais também circulam, 

seja na mídia ou através do boca a boca: 

 

Nem todas as pessoas que participam estão vinculadas ao culto do 

candomblé e da umbanda. Mesmo não pertencendo a um terreiro elas 

utilizam as práticas do terreiro. Não está ali o religioso. A pessoa que já 

sabe que aquele dia é de Iemanjá e que os terreiros prestam homenagens, 

ela de alguma maneira se apropria de algumas práticas e vai para a praia 

de roupa branca, com rosas e palmas nas mãos, leva um cesto ou barco 

com flores, etc., para pedir e agradecer. (Alexandre Carvalho) 

 

Sem dúvida a oferta de flores à deusa do mar é a prática ritual mais observada na 

festa. Talvez pela simplicidade do ato. Sendo elas colocadas nos cestos ou diretamente na 

praia, a maneira do devoto é a mesma: o corpo permanece numa atitude concentrada 

pedindo em voz baixa. Vez ou outra ele olha para cima e, depois, para baixo, fechando os 

olhos e deixando as lágrimas escorrerem pela face do rosto ou definindo um belo sorriso de 

esperança.  No diálogo a voz ecoa a saudação Odò ìyá! Odò ìyá minha mãe! Salve Iemanjá! 

Salve a Rainha Mãe! 
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Figura 73: Momento de fé e esperança na beira da praia. As devotas conversam com Iemanjá antes da entrega 
das oferendas. Foto: Tatiana Damasceno, Salvador/2014. 

 

As oferendas são individuais ou coletivas: pentes, bonecas, espelhos, brincos, 

pulseiras, colares, sabonetes, talcos, flores, batons, etc., tudo que a vaidosa mulher gosta. 

Não pode faltar o perfume de alfazema que os devotos jogam sobre si mesmos e nas ondas 

do mar. Eles contam que o ato dá sorte, dinheiro e amor. 

 

 

Figura 74, 75 e 76: Os presentes de Iemanjá dentro de cestas e pequenos barcos. Foto: Tatiana Damasceno, 
Salvador/2011. 

 

A deusa também recebe alegorias de tamanhos variados, afoxés que surgem em 

cortejo no meio da fila, grupo de capoeira, blocos carnavalescos e bandas. Mulheres vestidas 

de Iemanjá dançam e cantam performando gestos da deusa no meio da rua, na praça ou na 

praia. 
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CONCLUSÃO 

 

O que ela canta? 
O que ela chora? 

Só canta cantiga bonita 
Chora quando fica aflita 

Se você chorar. 
Quem é que já viu a Rainha do Mar? 
Quem é que já viu a Rainha do Mar? 

Pescador e Marinheiro, 
Quem escuta a sereia cantar. 

É com o povo que é praieiro 
Que Dona Iemanjá quer se casar.

160
 

 

Ao iniciarmos esta pesquisa, nosso objetivo foi analisar as principais práticas 

performativas presentes nas celebrações e rituais de Iemanjá “no espaço de dentro”, do 

terreiro e “no espaço de fora”, da festa de Iemanjá à beira-mar, no dia 2 de fevereiro, em 

Salvador. Nos terreiros localizados no Rio de Janeiro, no Ilê Axé Íyà Atara Magbá e no Ilê 

Omiojuarô, e, em Salvador, no Ilê Maroialajé e o Ilê Axé Opô Aganjú, observamos tais 

práticas na festa denominada xirê. Partindo desta análise, verificamos a maneira como o 

corpo aciona as dinâmicas das motrizes culturais e expressa significados: o que o corpo faz, 

como ele se apresenta quando executa as práticas e a forma com que ele interage com os 

outros, com o espaço e os objetos. Examinamos o corpo em ação e suas expressões gestuais 

e energéticas no ato da experiência e tudo o que a envolve.  A partir da pesquisa de campo 

realizadas junto aos terreiros e, na festa no dia 2 de fevereiro, procuramos compreender se 

a mudança de espaço singulariza diferenças na performance corporal no momento de 

devoção.  

Iemanjá participa do grupo de orixás associados à criação, representando a figura da 

grande mãe de quase todos os orixás. É reconhecida como rainha, protetora e provedora de 

fertilidade e prosperidade. Ela é cultuada dentro dos candomblés tendo rituais próprios que 

são expressos por meio de uma rica simbologia que se revela em canções, danças, toques, 

comidas, ervas, ingredientes, assentamentos, vestuários, colares, paramentos, cores e 

cenários.  

Com intuito de captarmos as práticas performativas relacionadas nos rituais e 

celebrações de Iemanjá no terreiro e na praia, voltamos no tempo e, a partir do diálogo 
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entre alguns autores, adeptos do candomblé e as experiências pessoais da autora desta tese 

na vida religiosa, foi possível refletir sobre aspectos que se ligam à formação do candomblé, 

sua cosmogonia, estrutura, liturgia e os discursos proferidos ao longo do tempo sobre o 

conceito de tradição e transformação das práticas do candomblé.  Diante das questões uma 

tornou-se preponderante: como As águas de Iemanjá se espalharam e se misturaram na 

Terra Brasil, e, desta forma, o seu mito e ritual, recriados na diáspora negra, tornaram-se um 

dos mais celebrados e acessíveis à cultura popular brasileira? 

 Os terreiros de candomblés estabelecem uma relação com os espaços públicos e 

naturais da cidade. As religiões de origem africana prezam a interação do indivíduo com o 

coletivo, como também do coletivo com o espaço natural (terra, rio, mata, lagoa, mar, 

mangue, etc.).  Neste contexto, percebe-se a edificação do ritual e da festa junto ao espaço 

da natureza implicando na execução de práticas performativas que se mostram no espaço 

público. Chamamos a atenção para a dinâmica do candomblé que, em sua estrutura, envolve 

rituais privados e públicos.  

Por fazer parte da religião do candomblé, ao iniciar esta investigação, precisei 

assumir uma transformação de postura em relação ao universo observado. O exercício do 

“estranhar” o que me era “familiar” e refletir sobre os fatos. Não foi uma tarefa fácil! 

Contudo, ser iniciada na religião revelou-se de muita valia para a pesquisa, para favorecer a 

observação participante, a troca de informações e a análise das mesmas. 

Os rituais do candomblé exigem do iniciado o aprendizado e a execução de diversas 

técnicas corporais conforme a situação. As ações são indissociáveis dos rituais, porque cada 

ato, gesto ou movimento possui sua eficácia. Ele se desenvolve através da linguagem 

performativa e formalizada, onde ações bem-sucedidas são reiteradas em diferentes 

momentos. As práticas do candomblé utilizam movimentos já codificados através da 

tradição, podendo, por isso, ser repetido com exatidão. O corpo é altamente valorizado e 

concebido como dotado de caráter sagrado. No corpo, na experiência do ritual, são escritos 

frases, palavras, sons, gostos, imagens, textos dotados de sentidos e valores. 

O ritual do xirê é uma cerimônia pública onde os deuses são louvados e invocados 

para festejarem, por meio de comidas, danças, músicas e batuques. Ele é composto de 

sequências rituais que prescrevem maneiras de atuar, de ações corporais características. O 

corpo é educado para desenvolver, dentro do contexto sócio religioso, um conjunto de 

técnicas corporais previamente selecionadas. O local onde acontece o xirê é um espaço 
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construído, delimitado e organizado. O espaço e sua representação simbólica exercem um 

impacto sobre os participantes. Ele configura comportamentos especiais em consonância 

com a sacralidade local. Os adeptos e o público atuam em locais definidos. O público 

interage no ritual através de um comportamento pré-determinado, mas não interfere nele, 

executando ações ao seu prazer e entusiasmo. O xirê apresenta uma variedade de signos 

estéticos, verbais, sonoros e gestuais que estimulam a sensibilidade do público e instaura 

um discurso coletivo eufórico e positivo, envolvendo os participantes na performance ritual.  

Dentro do espaço do terreiro constatamos que as ações do corpo na execução das 

práticas rituais são altamente reguladas pelos mais antigos no santo, os responsáveis por 

ensinar aos mais jovens e manter a tradição. É durante o ritual privado ou público que ele 

transmite a um iniciado mais novo qual é a motriz que deve ser empregada: o canto, a 

dança, o gesto, a postura do corpo, a fala, a forma de bater palma de acordo com o som que 

precisa ser percutido. Por isso é tão necessário participar do dia-a-dia no terreiro.  

Constatamos que a transmissão do ensinamento religioso no candomblé encontra sua base 

na oralidade, na interação face a face, no processo de imitação onde o desempenho de uma 

pessoa mais velha influencia, de algum modo, os outros. 

Mas, apesar da regulação dos mais velhos, os antigos no santo, notamos nos terreiros 

visitados pequenas diferenças, principalmente, na performance da dança das iniciadas 

incorporadas por Iemanjá, ao executarem a mesma coreografia, ainda que preservem a 

essência dos elementos atuantes. Essas diferenças, como bem salientou a Ialorixá Tânia de 

Oyá, são as “digitais do orixá”. Muitas vezes os mais velhos tentam persuadir o orixá a não 

fazer determinados movimentos ou acelerar uma coreografia. Afinal, eles, os orixás, também 

passam por um processo de aprendizagem. Acontece que, de uma performance a outra, um 

orixá ou outro, volta a repetir o movimento que é tido, segundo os mais velhos, como 

indevido ou exagerado. Muitas vezes, o movimento acaba permanecendo e, até mesmo, 

sendo copiado por outros.    

É por meio da dança, apresentada pelo iniciado incorporado no ritual do xirê, que o 

corpo performa sequências coreográficas acompanhadas de cantos e ritmos específicos e 

expressa os domínios, os desafios e os principais acontecimentos da vida fabulosa da 

divindade. Elas comunicam também a importância dos elementos da natureza e a forma 

como eles se manifestam. As danças de Iemanjá traduzem a sua relação com a maternidade, 
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com a água, com a beleza, com o mar. Ressaltam ainda as suas qualidades de mulher 

guerreira e a afinidade com outros orixás. 

 As danças de Iemanjá, apesar de respeitarem um padrão de sequências de 

movimentos, agregam a energia expressiva, própria de cada filha de santo. Ela é realizada de 

forma singular por cada adepto. Percebemos nitidamente a mesma coreografia em todas as 

Iemanjás, mas cada corpo interpretou a dança de acordo com a sua sensopercepção, que é o 

conhecimento corporal de cada sujeito advindo da sua relação com os objetos e fenômenos 

do mundo (ALMEIDA, 2004).  

A energia, as vestes, os adornos, as cores, os odores modulam o corpo do iniciado 

transformando-o num emissor de sentidos que está intimamente ligado ao orixá. Ele se 

torna um ator que encena uma concepção cosmológica das narrativas sagradas. O espaço do 

terreiro, local que potencializa experiências e relações humanas, sedimenta no corpo do 

adepto os conhecimentos ancestrais.  

A festa de Iemanjá na praia é a única manifestação religiosa de Salvador exclusiva das 

religiões afro-brasileiras. A festa à beira-mar tem seu início dentro do terreiro, através de 

rituais secretos, como os sacrifícios e o preparo das comidas. Ela é o desenrolar de algo que 

já estava acontecendo no interior dos terreiros. O culto do terreiro se completa no meio 

urbano, na cidade. Existe um fluxo e refluxo entre as práticas rituais secretas e as expostas 

ao olhar público.  

A festa apresenta um conjunto de rituais e celebrações através de comportamentos 

altamente estilizados. Ela ocorre num tempo limitado, um começo e um fim, um programa 

organizado de atividades, um elenco, uma audiência e um lugar próprio. O espaço é formado 

por uma mescla de “lugares mais sagrados” e “lugares mais profanos”, na medida em que 

comporta um público com diferentes expectativas. Neste espaço cabe o imprevisto, o novo, 

o indeterminado, o excesso, a ruptura e o jogo. Seguidores de diversas religiões, turistas e 

curiosos prestam homenagem e pedem proteção através da recombinação de elementos 

presentes nas práticas performáticas das tradições culturais afro-brasileiras.       

O festejo encontra-se integrado à atividade social do trabalho e à devoção religiosa. 

Os fiéis acreditam-se próximos de Iemanjá ao entrar em contato com o local da natureza que 

ela habita, a água do mar. Eles agradecem, fazem pedidos, “abandonam no mar” os seus 

sofrimentos, conversam com a deusa e obtêm respostas para os seus conflitos cotidianos.                                                                              
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A festa na praia torna possível a comunicação por meio de gestos, atitudes e 

movimentos pela proximidade da experiência corporal. O corpo se coloca em cena na 

relação com o outro, mesmo numa convivência fugaz. Na coletividade, a ritualização das 

modalidades corporais, partilhadas nos ritos comuns, mantém a sociabilidade. Em 

comunicação com a deusa do mar o corpo desempenha um importante papel, porque ele 

revela as atitudes, as expressões e os atos que apregoam a devoção: oferecimento de 

presentes, flores, rezas, banhos de descarrego, danças, cantos, batuques. Iemanjá é vivida 

através das práticas rituais do fiel, do comportamento que é reiterado por meio da fé e da 

esperança. O devoto demonstra a sua fé por meio de protocolos corporais que envolvem um 

tipo de pensamento, de postura, de forma corporal, de expressão facial, do ato da fala e do 

posicionamento de seu corpo no espaço.  

Mas, esses protocolos corporais diferem de um grupo religioso a outro, conforme as 

tradições de cada terreiro. Cada grupo está associado a uma “modalidade de rito”.  Assim, o 

grupo performatiza a forma de jogar flores no mar, entrar em transe, cantar, dançar, rezar, 

etc., conforme os ensinamentos que recebeu através da tradição oral de seus candomblés, 

sejam da nação ketu, angola, jeje, caboclo ou umbanda, e, a ocasião. Ações simbólicas vistas 

no terreiro são expressas no espaço da rua, da praia. O adepto, ao deslocar ações e práticas 

do terreiro para o espaço público da praia, reitera o comportamento dando-lhe nova vida. O 

que possibilita, muitas vezes, as reinterpretações e recriações de representações 

tradicionais. Concordamos com Peter Burke ao dizer que: “em diferentes ocasiões 

(momentos, locais) ou em diferentes situações, na presença de diferentes pessoas, o mesmo 

indivíduo comporta-se de modo diverso.” (2008, p.125). Estão no âmago da festa, o novo, o 

imprevisto e o indeterminado. No espaço mesclado da festa, constituído de elementos 

diversos, o corpo do devoto, no momento de devoção, aciona as dinâmicas das motrizes 

culturais de forma mais livre (LIGIÉRO, 2011).  

Descobrimos com Julio Braga, Richard Schechner, Zeca Ligiéro, Luiz Nicolau Parés, 

com os adeptos do candomblé e, muitos outros, que existe praticamente uma tradição de se 

quebrar a tradição, com a inclusão de elementos novos no contexto das celebrações e dos 

rituais. O candomblé, ao reclamar fidelidade ao passado, autenticidade e imutabilidade, 

inserindo-se num sistema que engendra a continuidade de tradições, está sujeito às 

mudanças. “A tradição muda para ser tradição, tem o seu ritmo próprio, sua mecânica 
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particular de avançar na direção do futuro e traçar caminhos, às vezes tortuosos, [...]”. 

(BRAGA, 2006, p.117). 

Em relação ao conjunto das performances afro-brasileiras, Zeca Ligiéro (2011) 

percebe as práticas performativas como algo criado e desenvolvido pela tradição, mas 

transformado, transgredido, recriado pelo devoto ou pelo brincante, ou seja, o autor 

entende as práticas performativas como comportamentos recuperados, mas não 

necessariamente obedecendo à mesma estrutura mimética apreendida.                                   

Ao longo da pesquisa, percebemos que o corpo, imbuído de saberes orientados pelos 

ritos e pela tradição, constitui-se e se organiza como um arquivo vivo, ambulante, que 

transita por outros lugares e dissemina de alguma forma, os saberes. Entendemos que a 

memória do terreiro, provida de redomas sensórias próprias, inscreve-se no corpo do 

devoto. Assim, as práticas performativas relacionadas à Iemanjá, por serem mediadas pelo 

corpo, configuram-se como atos de transferências selecionados ao longo do tempo por 

grupos religiosos, segundo suas tradições (CONNERTON, 1999). As práticas se apresentam 

como um locus que permite o devoto recordar e atualizar Iemanjá em suas experiências 

cotidianas e extracotidianas. Talvez, essa leitura nos sugira uma análise estética que, no 

futuro, se desenvolvida e aprofundada, poderá contribuir para a transmissão e melhor 

compreensão das formas rituais afro-brasileiras em nossa sociedade. 

Concluímos que a festa de Iemanjá, no terreiro e na praia, é movida por motrizes 

culturais dinâmicas e interativas. Práticas performativas que são agrupadas nas celebrações 

dando-lhes vida. O sagrado é expresso por meio do canto, da dança, da música, do figurino, 

do espaço, do cenário, da roupa ritual, da comida, entre outros. Nesses espaços as práticas 

de Iemanjá, intensamente calcadas numa linguagem de movimentos e gestos dramáticos, 

são restauradas, recriadas e transformadas a partir do conhecimento orientado pela tradição 

que cada um concebe e performatiza.  

 

 

Odò ìyá minha mãe! 
Salve as águas! 

Salve as Iabás e as Ialorixás! 
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GLOSSÁRIO 
 

AXÉ – Energia vital, presente em todos os elementos da natureza. 
AIYÉ – Mundo material, terra, tempo de vida. 
ARA-AIÊ – Seres do mundo, da terra. 
ARA-ORUM – Seres do além. 
APERE – Suporte da cabeça. 
AMACI – Líquido preparado com folhas sagradas, banho purificatório. 
ABEBÊ – Leque  
ABIÃ – Pré-iniciada do candomblé. É o posto feminino mais baixo na escala hierárquica do terreiro. 
ATABAQUES – Tambores usados no candomblé. São três tambores em ordem decrescente: Rum, 
Rumpi e Lê. 
ALABÊ – Tocador chefe dos atabaques, geralmente um ogã, iniciado para essa função. 
AGOGÔ – Instrumento ritmador de metal. Faz parte da orquestra do candomblé. 
ADARRUM – Toque dos atabaques e agogô, em ritmo acelerado e contínuo, visando aniquilar a 
resistência do orixá à incorporação. 
ADOXÚ - Aqueles que entram em transe e incorporam os orixás, “que carrega o oxu”. 
AJEUM – Comida, comer. 
AVANINHA – (avania) Toque para entrada dos orixás incorporados e vestidos com suas roupas. 
rituais. 
AXEXÉ – Origens das origens. 
ALACÁ – o mesmo que pano-da-costa. 
ALAKETU – (Alaketo) Antigo reino fundado pelos iorubás. Título de rei do Ketu. 
ALAFIN – Rei. 
ALQUIDAR – Vasilha de barro. 
ADÉ – Divindade da caça no Togo – África. 
ADÊ – Coroa com franjas de contas usada na cabeça dos orixás femininos. 
AGUN – Divindade cultuada no Togo - África semelhante ao orixá Ogum no Brasil. 
ASSENTAMENTO - Coisa (pedra, árvore, símbolo metálico, etc. que representa o orixá, seu fetiche, 
onde se assenta sua força dinâmica, por meio de cerimônias rituais. Nos diversos espaços secretos e 
públicos dos terreiros estão assentamentos que intencionalmente marcam, sinalizam e também são 
em alguns casos verdadeiros monumentos da arte religiosa. 
AKOKO – árvore sagrada. 
ATACÃ – conhecido como ojá de peito. 
 

BARRACÃO – Espaço central do terreiro onde acontecem as festas públicas e rituais. 
BORI – Cerimônia ritual do candomblé “dar de comer à cabeça”. 
 

CANDONBLÉ – Religião de origem africana. Tradições e cerimônias de certos cultos afro-brasileiro. 
CAMARINHA – (roncó, orokó, aliaché, quarto de dormir) Aposento ao qual as iniciadas ficam 
recolhidas durante o ritual de iniciação. Quarto sagrado. 
CUMEEIRA – Ponto central da energia do barracão, a base, a estrutura e o cerne de uma casa de 
candomblé. Geralmente se encontra na parte de cima do poste central do barracão, ao redor do qual 
dançam as iaôs e se realiza o xirê. 
CAMISU – Blusa de mangas curtas, retas ou fofas, com decote oval rendado, usado pelas filhas de 
santo. 
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CATIMBÓ – Culto originado na pajelança e rituais angola - conguenses, aliados a prática de feitiçaria, 
de procedências variadas. Posteriormente sofreu influências do catolicismo e do espiritismo. Suas 
finalidades são a cura, os conselhos e os trabalhos de feitiçaria, para o bem e para o mal. 
CONTA – Também chamado fio de contas ou ilequês. Contas enfiadas em cordões (cordonê) ou fios 
de náilon. Eram enfiadas na palha da costa. As cores e tipos de materiais que formam cada fio de 
contas variam conforme a intenção, podendo marcar hierarquia, situações especiais, uso cotidiano, 
além de identificar os deuses. 
CONTRA-EGUM - Fio de palha da costa trançada. Protege e resguarda o corpo. É colocado nos dois 
braços na altura do ombro e envolta da cintura. 
 

DAMATÁ – Flecha miniatura em ferro ou metal branco que compõe o instrumento simbólico de 
Oxóssi. Refere-se também ao conjunto do arco e da flecha (ofá). 
DEKÁ – (recebimento do) cerimônia ritual do candomblé em que o chefe do terreiro investe um filho 
de santo, após sete anos de “feito” (ebâmi) no cargo de Babalorixá ou Ialorixá. 
DILOGUM - Conjunto de fios-de-contas com vários fios (10, 12, 16) arrematados por firma. 
Acompanha o iniciado nas festas até ele completa sete anos de feitura. Na feitura o iniciado faz o 
dilogum do seu orixá e dos outros associados a ele, o carrego. 
DOFONO – Designação do iniciado que primeiro “raspou a cabeça” em cada ‘barco de iaôs. 
DOBALÉ – Cumprimento, saudação que os filhos e filhas de santo, que têm orixá “dono da cabeça” 
masculino. 
DOGON - Povo do Mali, que socialmente se rege pela cosmogonia e mitologia de uma complexa 
religião. 
 

EBÔME – (Ebômi, ebômim, ebome, ebamim, ebame) Pessoas que já passaram por todo estágio de 
iaô, cumprindo plenamente as várias obrigações de período de tempo e fechando o seu tempo de iaô 
com a obrigação de sete anos.  
ERAN – Carne. 
EMI – Vida, alma, respiração. 
EXÚ – Mensageiro entre os deuses e os homens. É o elemento dinâmico de tudo que existe e o 
princípio de comunicação e expressão. 
EXU-BARA – Exu dono do corpo, responsável pelo interior do corpo. 
EBÓ – Uma forma de despacho que se oferece a uma determinada divindade para se obter 
benefícios. 
EKODIDÉ – Pena vermelha que as iniciadas usam na testa, em sua saída para Oxalá. 
ENIM– (eni, esteira nagô, adicissa, sissa, cissa) Nome dado à esteira de palha utilizada nos rituais 
pelos iniciados. É empregado como mesa, cama, tapete em distintos ritos. 
ERUKERÉ – Instrumento simbólico com cabo de metal ou madeira que prende uma cauda de cavalo 
ou de boi. 
EKÉDI – Mulher auxiliar dos filhos-de-santo em transe. 
EUÁ – Senhora das possibilidades, orixá guerreira que usa uma espada. 
EWE – Conjunto dos povos da África Ocidental, falantes da língua ewe (evês) e dialetos. 
Compreendem, entre outros povos, os fons, adjás, mahis, huedás e popôs, todos conhecidos no 
Brasil como jejes; e ocupam os atuais territórios do Benim e Togo. 
ELEDÁ – O criador. 
ELEMÍ – Doador de vida. 
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FEITURA DO SANTO – Iniciar-se, submeter-se a determinados rituais “fazer a cabeça”. 
FERRAMENTA – Insígnia da divindade. 
FILHO DE SANTO – Todos afiliados no candomblé. 
FON - Grupo étnico da República do Benim e do Togo. 
FOLHA SAGRADA - Folhas, ervas, no candomblé são sagradas. Cada orixá possui suas folhas. O orixá 
Ossâim sendo o senhor das folhas deve ser reverenciado sempre. 

IBÁ – Peça usada no assentamento de uma divindade. Assentamento da divindade. 
IPORI – Matéria com que são moldados os corpos (ou oke-ipori). 
ILÁ – Grito ou brado e presença que identifica a personalidade do orixá. Também significa quiabo. 
IKÁ – Cumprimento, saudação que os filhos e filhas de santo, que têm orixá “dono-da-cabeça” 
masculino. 
IAÔ – Noviça (o) recém iniciada (o). 
IFÁ – Grande divindade dos iorubás considerada, juntamente com Odudua e Obatalá, um dos orixás 
da criação e senhor do destino e do saber. Oráculo no qual fala Orumilá. O conjunto de escrituras em 
que se baseia o mais complexo sistema africano de predição do futuro conhecido no Brasil. 
IALORIXÁ – Mãe de santo, zeladora de santo. Sacerdotisa chefe de uma casa de santo. 
IALAXÉ – Cargo de zeladora dos axés proveniente dos alimentos. 
IAKEKERÉ – Mãe pequena da comunidade. Divide com a Ialorixá as responsabilidades civis e 
religiosas. 
ILÊ – Casa de candomblé. 
IABÁ – Orixá feminino no candomblé. 
ILEQUÊ – Fio de contas 
IYÁ ORI – Mãe do ori. 
IBÁ – (igbá é o fruto da cabaceira) Cuia, louça, prato, etc, usado para assentar o orixá. 
IANSÃ – Oyá, orixá feminino, dona dos ventos, dos raios e tempestades. 
IEMANJÁ – (Yemanjá,Yemonjá,Yemọjá) Orixá feminino do mar. E considerada a mãe de todos os 
orixás. Representa a gestação, a procriação. 
IORUBÁ – Povo sudanês que habita a região de Yorubá (Nigéria África Ocidental). 
INQUICE – entidade cultuada no candomblé angola. 
IROKO – árvore sagrada. 
IBÊJI – Orixá das crianças, casal de gêmeos. 

JEJE – Compreende-se o termo Jeje ou gege o candomblé formado pelos povos fon e ewe 
provenientes do Benim, Togo e Gana. 
JEJE-NAGÔ – Como eram chamados os povos provenientes da Nigéria (iorubá), Benim, Togo e Gana 
(fon, gun, ewe). 
JUNTÓ – Juntó, adjunto ou adjuntó é o segundo orixá da pessoa. O segundo orixá faz o equilíbrio 
com o primeiro e o terceiro orixá. Em alguns terreiros é costume a incorporação do orixá juntó; em 
outros esta liberação só ocorre após as obrigações de um, três ou sete anos.  

KETU – (Keto) Denominação de origem tribal ou racial. Antigo reino da África ocidental, cortado em 
dois pela atual fronteira Nigéria-Benin. Seu governante tem título de Alaketu. Veio em grande 
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número, como escravo, para a Bahia. A elementos seus se devem os candomblés mais tradicionais, 
como Engenho Velho (Casa Branca), Opô Afonjá, Gantois, Alaketo, Ogunjá, etc.  
 

LOGUNEDÉ – Orixá filho de Oxóssi e Oxum. Reúne a natureza do pai e da mãe, sendo seis meses 
jovem caçador e, nos outros seis, bela mulher das águas. 
LÊ – Atabaque menor. 
 

MARIÔ – Folhas desfiadas do dendezeiro. 
MAMI WATA – Divindade feminina de muita beleza que representa a água. 
MALÊS – Nome derivado do iorubá ìmale – mulçumano – como eram conhecidos no Brasil os negros 
seguidores do islamismo, principalmente os hauças e nagôs. 
MACUMBA - Termo genérico para os cultos afros derivados do nagô com influências angola–congo, 
ameríndias, católicas e espíritas. 
MORIM –  Pano de algodão. 
MOCÃ - Objeto ritual na forma de colar feito de palha da costa trançada que tem duas pontas em 
forma de vassourinha. Após ser sacralizado com banhos de folhas frescas e usado pelo iniciado em 
todo o processo de feitura. Ele acompanha o iniciado durante toda a vida. Tem a representação 
circular da ligação do orum com o aiyê. Ele liga o iniciado ao seu orixá. 
 

NANÃ – (Nanã Buruku) Divindade feminina das águas primordiais, dos pântanos e brejos. Associada a 
fertilidade e a morte. 
NAGÔ – Nome dado no Brasil ao grupo de escravos sudaneses procedente do país Iorubá. 
NAÇÃO – Grupos que cultuam divindades provenientes da mesma etnia africana, ou do mesmo 
subgrupo étnico. Nação Congo, Angola, Ketu, Jeje, etc. 
 

OFERENDA - O dinamismo e a força do candomblé estão em torno das oferendas e dos alimentos. 
Este momento é uma forma de restituir às divindades e à terra uma parte do que elas nos fornecem. 
Dar comida aos orixás e um momento que produz harmonia e restituição de axé. 
OLODUMARÉ - 
ORIXÁ – Divindade intermediária, ancestral divinizado detentor de axé. 
OXÓSSI – Orixá masculino que domina a caça. 
ORIKI – Verso, poema. 
ODUDUA – Princípio feminino passivo da criação, que tem em Obatalá, a sua contra parte. Filha mais 
velha de Olórun. A única representante, dentre os orixás do branco, do sexo feminino. 
ORUMILÁ – Senhor do destino e detentor do saber ancestral, possui culto próprio independente do 
culto dos orixás. Deus Supremo, criador, ligado ao destino do mundo. 
ORUM – Espaço mítico habitado por entidades espirituais de diferentes categorias. Mundo dos 
deuses. 
OLÓRUN – Criador supremo. 
OBATALÁ – vd. Odudua. 
OBALUAIÊ – O senhor da terra. 
ORI – Cabeça 
ORI-INU – Interior de cada pessoa, conteúdo do ori. 
ODU – Destino pessoal de cada ser. 
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OSSAIM – (Ossanha) Orixá masculino das folhas litúrgicas e medicinais. 
OSSÉ – prática de limpeza no assentamento e locais sagrados. 
OGUM – (Ogun) Orixá masculino protetor dos caminhos. Deus da guerra e do ferro. 
ORÔ – Ritual de fundamento 
OGÃ – Homens escolhidos pelo chefe do candomblé ou por um orixá incorporado para prestar 
serviços à comunidade religiosa. 
OJÁ – Faixa de pano usada no candomblé para diversas finalidades como: turbante, amarrada na 
cumeeira, nos atabaques, nos orixá, etc. 
OKÊ ARÔ – Saudação para o orixá Oxóssi 
OLUBAJÉ – Ritual da refeição comunal, em honra de Omulu-Obaluaiê. 
OGE – Chifre de boi ou búfalo. 
ORUMKÓ - Nome pessoal de uso litúrgico. 
OLOFIN – O dono da lei. 
OMIERÓ – Líquido  infusão de ervas 
ONI – Título às vezes dado a Xangô. Título do rei de Ifé. Senhor, rei. 
OLOKUN - Orixá dono do oceano. 
OXALÁ – Forma que Obatalá é conhecido no Brasil. O ser da criação. 
OXALUFÃ – Oxalá velho. 
OXAGUIÃ – Oxalá novo. 
OXUM – Orixá feminino das águas doces, rios, lagos, cachoeiras. 
OXUMARÊ – Orixá feminino e masculino representado por uma serpente. Orixá do arco-íris. 
OYÁ – Orixá dos raios, tempestades e ventos. 
OYÓ – Reino ou cidade estado da civilização iorubá. 
 

PEJI OU PEPELÊ – Altar dos orixás, onde ficam os símbolos, otás, comidas etc. 
POVO DE SANTO – Fiéis do candomblé. 
POMBAJIRA – Exu feminino. 
PADÊ – Ritual propiciatório, com oferendas a Exu. 
POSTE CENTRAL – (ixé) Coluna que apóia a cumeeira no centro do barracão, nas casas de 
candomblés originados da Casa Branca.  
PRECEITO – Norma; algo recomendado para se praticar; ensinamento que orienta a conduta antes, 
durante ou após os rituais. 
 

QUARTINHA – Vasilha de barro, de determinada forma, onde são colocadas no peji, os líquidos para 
os orixás. 
QUELÊ – Um tipo de gargantilha que o iniciado usa em período de obrigação. Durante alguns meses o 
iaô deve permanecer com o quelê no pescoço em sinal de humildade, sujeição ao orixá. 
QUARTO DO ORIXÁ – Quarto individual de um orixá, inquice ou vodum, ou quarto de uma família de 
santos. 
QUIANDA – Sereia marítima angolana. 
QUITUTA – Sereia angolana dos rios e lagoas, montes e matas. 
QUIXIMBA – Divindade angolana podendo ser masculina ou feminina, e tendo o domínio nos rios e 
lagoas. 

RONCÓ - Camarinha, quarto sagrado onde as futuras iaôs são recolhidas, por determinado tempo, 
para aprendizado dos segredos e rituais. 
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RUM – Atabaque maior. 
RUMPI – Atabaque médio. 
 

SASSANHA – (sassanhe) Cerimônia ritual de preparar as folhas sagradas, macerando-as em água, 
com cânticos durante o processo. Cantar a folha, e tem por finalidade despertar o axé das ervas. 
SEGUI – Contas azuis de grande poder simbólico e protetor 
SUDANESE - Assim chamadas as etnias da África Ocidental que vieram para o Brasil, principalmente 
os nagôs e jejes. 
 

TERREIRO – (ilê, casa de santo, roça, barracão) Conjunto dos terrenos ou casas onde se processam as 
cerimônias religiosas do candomblé.  
 

URUPIM – “Recipiente contendo os restos das oferendas feitas às divindades”. Também denominado 
de carrego. 
 

VODUM - Nome genérico das divindades jejes. Corresponde a orixá em nagô. O vodum pode ser 

velhos, adultos, jovens ou crianças, masculinos ou femininos e agrupam-se em famílias ou panteões, 

com características específicas. 

XIRÊ – Festa ritual pública do candomblé. Apresenta uma ordem em que são tocadas, cantadas e 

dançadas as invocações aos orixás, no início das cerimônias festivas ou internamente. 

 


