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Lembro-me de um amigo de Ibadan, profundamente iorubá, ensinando-me realidades que 

desconhecemos. Dizia-me ele: “Não posso derrubar aquela árvore que está na frente da minha 

casa, porque nela mora um deus. Eu deixaria um deus sem casa se pusesse abaixo a árvore”. 

Quis saber, no caso de haver absoluta necessidade – pode acontecer – de por a árvore abaixo, 

se nada poderia ser feito. Resposta: “Poderia, claro. Seria preciso que eu realizasse uma série 

de cerimônias para aplacar o deus da árvore e obter sua licença para derrubá-la. Até para tirar 

um galho da árvore é preciso pedir licença”. Fez uma pausa, antes de concluir: “Porque, você 

sabe, num galho pode morar um pequeno deus”. Aí, sorriu e acrescentou: “Porque você 

também sabe, há deuses pequenos”. 

 

Antônio Olinto 
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RESUMO 

 

 
“ESSA TERRA AQUI É DE OXUM, XANGÔ E OXÓSSI”: 

UM ESTUDO SOBRE O CANDOMBLÉ NA CIDADE DE GOIÂNIA 

 

Embora tenha se sustentado durante pelo menos três decênios um discurso invisibilizador da 

presença do candomblé em Goiânia, só sendo reconhecida até então a existência da umbanda, 

pesquisas apontaram não apenas para sua presença neste município, como também um 

número considerável de terreiros que se encontram atualmente em funcionamento. Diante 

dessa presença/ausência do candomblé na capital goiana, torna-se urgente para a 

historiografia regional a compreensão do processo histórico de sua instalação, associado às 

particularidades do contexto histórico e sócio-cultural goianiense. Erigida nos anos trinta para 

atender aos desígnios do projeto moderno das novas elites, projeto este que esteve pautado em 

um modelo europeu de modernidade, a cidade de Goiânia, com suas avenidas largas e suas 

promessas de progresso, deveria atuar como o exato oposto da antiga capital, Cidade de 

Goiás, onde os becos e as casas em estilo colonial revelavam uma indesejada conexão com o 

passado, com aquilo que se compreendia como arcaico. Sendo assim, este projeto de 

modernidade sustentou os discursos oficiais de governantes, lideranças católicas, arquitetos e 

urbanistas, todos diretamente envolvidos na consolidação do mencionado projeto.  

Historicamente considerado pelos agentes sociais da modernidade como uma prática mística e 

atrasada, o candomblé não teria a menor possibilidade de freqüentar as agendas culturais dos 

governantes da jovem capital e, conseqüentemente, dos moradores dessa cidade idealizada. 

Este pode ter sido um dos motivos que contribuíram para o tardio estabelecimento de terreiros 

na cidade, o que ocorreu a partir da década de setenta, apesar da migração maciça de 

nordestinos, atraídos pelas promessas de melhoria de vida e de cuja bagagem cultural fazia 

parte elementos de diversas religiões afro-brasileiras. Este contexto particular do município de 

Goiânia possivelmente contribuiu para a maneira como o candomblé ali se delinearia, além 

das pressões e oposições exercidas pelas religiões cristãs, associadas às repressões policiais. 

 

Palavras-chave: Goiânia, religiosidade afro-brasileira, candomblé e cultura de migração. 
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ABSTRACT 

 

 

“THIS LAND BELONGS TO OXUM, XANGÔ AND OXÓSSI”: 

A STUDY ABOUT CANDOMBLÉ IN GOIÂNIA  

 

 

Although it has been sustained for at least three decades a discourse obscuring the presence of 

candomblé in Goiânia, so far only been recognized the existence of umbanda, researchers 

reported not only for its presence in this city, but also a considerable number of terreiros that 

are currently in operation. Given this presence / absence of candomblé in Goiania, it is urgent 

to regional historiography to understand historical process of its installation, associated to the 

particular goianiense historical context and socio-cultural. Built in the thirties to meet the 

designs of the modern design of the new elites, this project which was ruled by a european 

model of modernity, the city of Goiânia, with its wide boulevards and its promises of 

progress, should act as the exact opposite of the old capital city of Goiás, where the alleys and 

colonial style houses revealed an unintended connection with the past, with what is 

understood as archaic. Therefore, this project of modernity upheld the official speeches of 

leaders, Catholic leaders, architects and planners, all directly involved in the consolidation of 

the aforementioned project. Historically considered by social agents of modernity as a 

mystical practice, candomblé would not have minimal chance to be included in cultural 

process of the government of the young capital, and consequently the inhabitants of the city 

idealized. This may have been one of the reasons that contributed to the later establishment of 

terreiro in the city, which occurred from the seventies, despite the massive migration from the 

Northeast, lured by promises of better life and whose cultural background was part of several 

african-brazilian religion elements. This particular context of the city of Goiânia has possibly 

contributed to showing how candomblé would be delineate there, besides the pressures by the 

opposition and christian religions, associated with police repression.  

 

 

Keywords: Goiânia, afro-brasilian religiousness, candomblé and migration cultures. 
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INTRODUÇÃO: 

 

 
 

Essa terra aqui, Goiás, é de três Orixás:  

Oxum, Xangô, e Oxóssi. Oxum por causa dos  

lagos, porque aqui tem muita mina; então,  

ela nasce de uma mina, a Oxum.  

Xangô por causa das pedreiras, muita pedra. E  

Oxóssi por causa das matas 

 

João de Abuque 
 

Essas primeiras palavras
1
, que com poesia anunciam as nossas, perpassadas de 

natureza, de encanto e de sabedoria, foram pronunciadas por um orgulhoso sacerdote de 

candomblé
2
 que, enquanto explicava, sorria, imprimindo um novo sentido ao território que 

chamamos de goiano: ele deixa de ser uma terra apenas, para se tornar uma terra de Orixás. E 

é exatamente essa terra de Oxum, divindade da beleza, de Xangô, o patrono da justiça, e de 

Oxóssi, o dono da caça, que nos propomos a conhecer neste estudo. Primeiramente porque 

queríamos descobrir aonde é que estas divindades recebem suas homenagens e de que modo 

elas começaram a ser reverenciadas no centro brasileiro, especialmente na cidade dos 

goianienses, aonde concentramos os nossos estudos
3
. E, ainda, porque queríamos 

compreender como elas permaneceram no espaço goiano, apesar das disputas entre os muitos 

“divinos-donos” em potencial eleitos pelos humanos para atuarem em seu nome e embora 

tenham se instalado em uma cidade nascida como um plano moderno e europeizante. 

Queríamos sobretudo comprovar o equívoco da ideia ouvida de muitos dos nossos 

interlocutores: “na capital goiana não existe candomblé, só umbanda”. Foi quando notamos a 

complexidade do princípio da existência, tendo em vista que a invisibilidade é constantemente 

confundida com ausência, inexistência. Invisíveis para quem? O “outro” é visto, logo existe? 

Nosso interesse neste rico universo de pesquisa nasceu da convivência com outras 

pessoas igualmente intrigadas diante de mistérios semelhantes aos que nos incomodavam, 

                                                
1 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no documentário “Coração de Olorum” (2005), dirigido por Ceiça 
Ferreira e com duração de dezesseis minutos. 
2 Usamos neste texto a definição de candomblé dada por Vivaldo Costa Lima (2003): “O termo candomblé, 

abonado pelos modernos dicionários da língua e na vasta literatura etnográfica, é de uso corrente na área 

lingüística da Bahia para designar os grupos religiosos caracterizados por um sistema de crenças em divindades 

chamadas santos ou orixás e associados ao fenômeno da possessão ou do transe místico (...). O significado do 

termo, entretanto, deixando à parte sua discutida etimologia, estende-se ao corpus ideológico do grupo, seus 

mitos, rituais e ética, ao próprio local onde as cerimônias religiosas destes grupos são praticadas, quando então 

candomblé é sinônimo de terreiro, casa de santo, de roça” (COSTA LIMA, 2003:17). 
3 Com o decorrer da pesquisa de campo, decidimos que seria necessário relativizar esse recorte espacial, pois 

muitos dos terreiros estreitamente relacionados aos da cidade de Goiânia, nosso foco principal, se situam em 

Aparecida de Goiânia, município que faz divisa com a região sul da capital. Isso porque acreditamos ser 
importante que as redes de relacionamento e sua dinâmica (re)definam as fronteiras a princípio delimitadas.  
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reunidas em torno de um grupo chamado Centro Interdisciplinar de Estudos África-Américas 

(CIEAA)
4
, pertencente à Universidade Estadual de Goiás (UEG). Entre outros projetos de 

pesquisa em andamento, nos interessamos especialmente pelo “África no Brasil: Estudos de 

comunidades, religiosidades e territórios” (ABEREM)
5
, de autoria da professora Eliesse dos 

Santos Teixeira Scaramal, que tinha como meta principal “conhecer os processos históricos 

que levaram ao encobrimento das vivências religiosas de matriz africana na região 

metropolitana de Goiânia” e também “conhecer as dimensões políticas e religiosas do espaço 

e as formas de articulação e negociação territorial do sagrado entre comunidades evangélicas, 

kardecistas e umbandistas” (SCARAMAL, 2006: 04). Foi enquanto membro participante desse 

mesmo projeto que nos iniciamos no universo da pesquisa e demos um primeiro passo no 

sentido de investigarmos a história e a dinâmica das religiões afro-brasileiras presentes na 

capital goiana, atualmente pouco assistidas pelos interesses dos acadêmicos. E seria esta 

importante experiência o grande incentivo para que, mais tarde, delineássemos o presente 

trabalho dissertativo, que tem como meta principal compreender o processo histórico de 

chegada, de estabelecimento e de permanência do candomblé na cidade de Goiânia, com 

nossos olhos sempre atentos para as particularidades próprias de seu contexto cultural.  

Fundada no início dos anos trinta e pensada para se tornar o novo centro político-

administrativo goiano, esta cidade, como tantas outras, nasceu sob os auspícios do grande 

poderio católico
6
, para mais tarde assistir aos seus moradores serem considerados os mais 

religiosos e cristãos de todo o país
7
. Este grande poderio pode ser assim compreendido por 

meio de evidências como, por exemplo, a intensa participação do bispo Dom Emanuel Gomes 

de Oliveira
8
 no âmbito da equipe que escolheu o terreno onde seria erigida a nova capital e, 

ainda, pelo destaque que ele recebeu durante o evento que a inaugurou, quando discursou e 

promoveu uma missa. Reveladora não apenas do poderio católico, mas também do modo 

como este mesmo poderio recebeu o respaldo do primeiro governador, Pedro Ludovico 

                                                
4 O Centro Interdisciplinas de Estudos Africa-Américas é um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro (NEAB) situado 

nas dependências da Universidade Estadual de Goiás, mais precisamente da Unidade de Ciências Sócio-

econômicas e Humanas, que funciona na cidade de Anápolis-GO. Na atualidade também congrega pesquisadores 
de outras universidades, com uma equipe que conta com professores a nível de mestrado e doutorado e alunos de 

iniciação científica. Foi fundado em 2006 pela professora Dra. Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal.  
5 Foi aprovado em 2006 e recebeu financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (CNPq). 
6 Lembrando que Goiânia, inaugurada em 1933, tem seu nascimento contemporâneo à promulgação da 

Constituição de 1934, que “por influência da Igreja foi promulgada em nome de Deus; o catolicismo voltou a ser 

a religião oficial do Estado (ato que havia sido revogado pela Constituição leiga de 1891); o ensino facultativo da 

religião católica foi instaurado nas escolas primárias e secundárias; o casamento religioso oficialmente 

reconhecido e a assistência católica autorizada nas instituições do governo” (SILVA, 2005: 103-104). 
7 Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicada em 2003, apontou que apenas 4,3 % da 

população de Goiânia declara não possuir religião, o que a coloca entre as capitais mais religiosas do país.  
8 O influente Dom Emanuel Gomes de Oliveira (1874-1955) foi o nono bispo da Diocese de Goiás e primeiro 
arcebispo da Arquidiocese de Goiânia, tendo atuado nestes cargos entre os anos de 1922 e 1955.  
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Teixeira, uma carta enviada pela primeira-dama, Gercina Borges Teixeira, a um importante 

impresso religioso, solicita com urgência donativos para a construção da Igreja Matriz de 

Goiânia, o que ela chama de “grande empreendimento que pelo seu vulto e ainda mais pela 

sua finalidade é uma obra que interessa a toda coletividade goiana”
9
. Desse modo, o termo 

“toda” marca a “hegemonia” que se queria construir. E passados quase oitenta anos desde que 

inaugurada esta “cidade de cristãos”, mais da metade dos goianienses ainda se declara 

pertencente ao catolicismo, enquanto, por outro lado, cresce cada dia mais o número de 

evangélicos. Essa realidade, segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), datado de 2000, se apresenta de acordo com as seguintes estatísticas: 

 

 

 

É preciso, entretanto, que consideremos uma realidade relacionada aos dados 

estatísticos: eles deixam muitas margens para o desacerto e por isso não podem ser 

enxergados como algo absoluto, especialmente em se tratando de religiões como o candomblé 

e a umbanda. Mesmo porque uma das estratégias de seus adeptos se relaciona a um processo 

de “autoinvisibilidade”, em um ímpeto de sobrevivência, o que poderia impedir que se 

declarassem enquanto partícipes das mesmas. Nesse sentido, acreditamos na possibilidade de 

umbandistas e candomblecistas somarem mais que 0,18% da sociedade goianiense, dado que 

acaba pouco preciso por conseqüência de mais um motivo: os responsáveis pela pesquisa não 

se preocuparam em separar a umbanda do candomblé, como se consistissem em uma coisa 

                                                
9 GOYANIA. Jornal Brasil Central, Silvânia, p. 03, Julho de 1937. 
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apenas, o que sabemos se tratar de uma inverdade, primeiramente porque nasceram em 

momentos históricos e localidades distintas, e em segundo lugar porque congregam 

influências, cosmogonias, mitos, ritos e dogmas igualmente diversos entre si. Enquanto a 

umbanda nascia principalmente em território carioca, paulista e gaúcho, entre as décadas de 

1920 e 1930, por meio da atuação de kardecistas da classe média que defendiam o hibridismo 

com práticas religiosas afro-brasileiras (SILVA, 2005), o candomblé existia em território 

soteropolitano
10

 desde o término dos oitocentos, quando ainda era composto somente por 

africanos escravizados e seus descendentes, que ali reinventaram as religiões aprendidas no 

continente africano (SILVEIRA, 2006). Enquanto o candomblé cultua, sobretudo, as energias da 

natureza, a umbanda privilegia o culto aos espíritos dos mortos, entre outras distinções rituais:  

 

 

Uma característica em comum entre o candomblé e a umbanda, assim como entre outras 

religiões afro-brasileiras, é especialmente importante: ambas consistem em religiões 

                                                
10  Termo que se refere à cidade de Salvador. Quem nasce nesta capital é soteropolitano.  
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extremamente diversas, híbridas
11

 por excelência, no corpo das quais existem influências do 

catolicismo popular, do espiritismo popular europeu, do espiritismo kardecista e de religiões 

indígenas, além, claro, daquelas praticadas no continente africano (QUADRO 2). No caso 

particular do candomblé, existe, para além do relatado, uma diversidade relacionada às 

chamadas “nações de candomblé”, que dizem respeito a “modelos de culto” inventados ao 

longo do contexto escravista e constantemente reinventados desde então. Dois modelos 

podem ser considerados os mais praticados no país: o rito jeje-nagô e o rito angola, sendo que 

o primeiro se conecta ao legado das religiões sudanesas e o segundo ao legado das religiões 

banto
12

 (SILVA, 2005). Essas “nações” devem ser consideradas, ainda, enquanto construções 

discursivas
13

, pois, para além dos elementos religiosos e culturais que as compõem, existe a 

maneira como foram gestadas, tanto pelos adeptos do candomblé, quanto pelos pesquisadores 

que se dedicaram ao seu estudo. Foi nesse sentido que gradualmente se delineou uma 

hierarquia entre esses mesmos modelos. Neste processo, a “nação” jeje-nagô e os 

“tradicionais”14 terreiros baianos
15

, que sempre reivindicaram para si este modelo, acabaram 

considerados “mais puros”, isto é, se tornaram exemplo de algo preservado, idêntico ao que 

supostamente existiria no continente africano e livres de hibridismos com outras práticas 

religiosas, o que sabemos ser impossível, pois a cultura é sempre dinâmica e dialógica
16

.  

                                                
11 Escolhemos trabalhar com o conceito de “hibridismo” porque “os termos híbrido e hibridação vêm sendo 

utilizados, sobretudo pela crítica pós-moderna, preferentemente aos termos mestiçagem ou sincretismo, pois (...) 
mestiçagem estaria principalmente associado à mistura de raças, no sentido, portanto, de miscigenação, enquanto 

sincretismo à mistura de diferentes credos religiosos. Assim, hibridação seria a expressão mais apropriada 

quando queremos abarcar diversas mesclas interculturais. (...) A pós-modernidade, ao trazer à tona o conceito de 

híbrido, enfatiza acima de tudo o respeito à alteridade e a valorização do diverso” (BERN, 2004: 99-100). 
12 Explicamos detalhadamente quem são os bantos e os sudaneses no primeiro tópico do primeiro capítulo. 
13 Entendemos o conceito de “discurso” de acordo com os postulados de Michel Foucault (2002), para quem o 

discurso é um “depósito” de relações de poder, manipulado e reinvindicado por este ou por aquele grupo no 

intuito de construir e impor a sua verdade sobre o mundo e as coisas nele existentes. Sendo assim, segundo as 

palavras do citado filósofo, o discurso “não é simplesmete aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo, é, também, 

aquilo que é objeto do desejo, e visto que (...) o discurso não é simplesmente o que traduz (...) o sistema de 

dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nós queremos apoderar” (FOUCAULT, 2002: 

10). Para ele, ainda, “o discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus 

próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso 

pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seus 

sentido, podem voltar à interioridade atenciosa da consciência em si” (FOUCAULT, 2002: 49).   
14 Dinamicidade e tradição não estão, para nós, em sentidos opostos. Sendo assim, queremos compreender o 

conceito de “tradição” enquanto “o mesmo em mutação”, de acordo com o que delimitou Paul Gilroy (2001).  
15 Dois terreiros baianos da nação jeje-nagô têm sido historicamente considerados os “mais tradicionais”, ideia 

reiterada pelos estudiosos da primeira metade dos novecentos: Ilê Axé Opo Afonjá e Ilê Axé Iá Nassô Oká. 
16 Compreendemos, nesse sentido, que a “cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem de 

retorno. Não é uma ‘arqueologia’. A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu 

‘trabalho produtivo’ (...). Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é uma questão de 
ontologia, de ser, mas de se tornar” (HALL, 2003: 44). 
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Foi no início dos novecentos que surgiram as primeiras pesquisas sobre o candomblé 

baiano, tendo o médico legista Raimundo Nina Rodrigues como estudioso pioneiro. Publicada 

em 1935, a sua primeira obra, “O animismo fetichista dos negros baianos”, intimamente 

relacionada e perpassada pelas teorias racialistas
17

 delimitadas durante os oitocentos, tinha 

como intuito principal demonstrar “as influências sociais exercidas pela raça negra no Brasil, 

através do estudo de sua mentalidade religiosa, considerada ‘patológica’, ‘atrasada’ e ‘incapaz’ 

de manipular as ‘elevadas abstrações’ exigidas pela religião monoteísta” (SILVA, 1995: 35). 

Nesse sentido, seus estudos em terreiros de candomblé proporcionaram os primeiros relatos 

sobre aspectos importantes do culto, como, por exemplo, o fenômeno do transe, raramente 

descrito anteriormente. Entretanto, o intuito de Nina Rodrigues era um só: provar suas ideias a 

respeito do “estado mental atrasado dos grupos negros no Brasil que, segundo o autor, 

explicavam o estado incipiente de desenvolvimento da civilização brasileira quando 

comparado com a europeia, onde o elemento negro não exerceu influência” (SILVA, 1995: 35). 

Foi também o grande precursor do discurso da “superioridade” e da “pureza”
18

 jeje-nagô, pois 

o estudioso acreditava que teriam sido eles os mais importantes no cenário brasileiro, 

                                                
17 O nascimento das doutrinas raciais, segundo Lilia Moritz Schwarcz (1993), se fizeram a partir da crítica às 

noções rousseaunianas de “perfectibilidade”, e se basearam na ideia de que os seres humanos se encontravam 

divididos em raças diferentes, com potenciais de evolução igualmente distintos. No rastro das teorias formuladas 

por Darwin, que, transplantadas para a análise das sociedades humanas, deram origem a um determinismo de 

cunho racial, fundamentou-se o “darwinismo social ou a teoria das raças”. “Essa nova perspectiva via de forma 

pessimista a miscigenação (...), as raças constituiriam fenômenos finais, resultados imutáveis, sendo todo 

cruzamento, por princípio, entendido como erro” (SCHWARCZ, 1993: 58). Dessa maneira, a questão racial passou 

a servir como princípio básico de análise da realidade brasileira: uma sociedade miscigenada, por excelência. 

Especialmente para explicar o “atraso” e a “barbárie” do país em relação à admirada civilização europeia.  
18 Eram considerados candomblés “mais puros” porque se acreditava que não congregavam hibridismos com 
outras práticas religiosas, como se nesses terreiros a cultura africana estivesse preservada, em conserva.   



28 

 

contrapondo-os aos candomblés bantos ou angolas, considerados muito mais “rudimentares”, 

realidade que supostamente dispensaria maiores estudos sobre estes últimos. 

 Das obras de Raimundo Nina Rodrigues em diante novas abordagens apareceriam. 

Também médico legista, Arthur Ramos seria um dos primeiros entre os que apresentaram 

certa originalidade, se comparado com seu predecessor, especialmente em dois pontos. 

Primeiramente porque discute o candomblé em termos culturais, pois era adepto da escola 

culturalista, uma abordagem essencialmente distinta daquela primeira, que era pautada em 

termos raciais. E também porque alargou o recorte espacial das pesquisas sobre as religiões 

afro-brasileiras, “englobando não apenas o candomblé da capital baiana, estudado por Nina 

Rodrigues, mas também os catimbós do nordeste e sobretudo as chamadas ‘macumbas’ do Rio 

de Janeiro e de São Paulo, conforme pode ser constatado em ‘O negro brasileiro’” (SILVA, 

1995: 38), obra publicada em 1950. Por outro lado, Arthur Ramos compartilha com seu 

antecessor o discurso da “superioridade” e da “pureza” jeje-nagô, de modo que os cultos 

bantos “foram tidos como a contrapartida dos candomblés sudaneses do modelo baiano e em 

relação a eles caracterizados pela sua pobreza mítica” (SILVA, 1995: 39). Também se alia a Nina 

Rodrigues ao entender que os “elementos místicos” afro-brasileiros eram impedimentos para 

que o pensamento racional e civilizado se desenvolvesse no âmbito da sociedade brasileira. 

No entanto, “como sua explicação para a existência desses elementos é antes de tudo cultural 

e não racial, portanto adquirida e não inata, acreditava que o projeto de racionalização ou a 

idéia de progresso cultural era algo possível a partir da herança africana” (SILVA, 1995: 44). 

 Nos anos quarenta, surgem as primeiras obras do agora antropólogo Roger Bastide, 

considerado o precursor de uma etapa em que os terreiros se tornaram, para os pesquisadores, 

o que se chamou de “espaço de reencantamento”, no lugar do terreiro como um “espaço de 

estranhamento”, tal como enxergado pelo pioneiro Nina Rodrigues
19

 (AUGRAS, 2000). De 

acordo com essa nova perspectiva sobre os terreiros, os candomblés deixam de ser 

compreendidos como lugares em que ocorre a sobrevivência de cultos antigos, pura e 

simplesmente, para que pudessem ser também estudadas “as modalidades de funcionamento, a 

infra-estrutura econômica, os mecanismos de estruturação em meio à sociedade mais ampla, o 

que (...) inclui a análise dos aspectos psicológicos implicados na função sacerdotal” (AUGRAS, 

2000: 51-52). Deste modo, o terreiro é apresentado como um espaço “onde se amalgamam 

                                                
19 Embora a profissão de Nina Rodrigues o levasse a “privilegiar um olhar clínico em busca de patologia – não 

fosse ele catedrático de medicina legal –, o autor aponta constantemente para a positividade do culto jeje-nagô. 

Como se o evidente racismo e o peso das teorias evolucionistas cedessem de repente frente ao encanto das noites 

de festa (...). Espaço de estranhamento aos olhos do pesquisador imbuído das representações hegemônicas dos 
modelos europeus, no fim das contas, o terreiro aparece como lugar de sedução” (AUGRAS, 2000: 51). 
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tradições africanas e (...) espaço no qual deuses e homens mutuamente se constroem” 

(AUGRAS, 2000: 52). Contudo, apesar de assumir perspectivas distintas das de seus precursores, 

o antropólogo reitera a seu modo o discurso da “superioridade” e da “pureza” jeje-nagô, pois, 

assim como Arthur Ramos, acredita na existência de dois pólos, sendo que de um lado se 

encontra a suposta “pobreza” da religião banto presente no sudeste brasileiro e, de outro, a 

também suposta “riqueza” da religião nagô do nordeste (SILVA, 1995). Sendo assim, de acordo 

com Roger Bastide, as religiões afro-brasileiras foram diretamente atingidas pelas 

 

(...) modificações pelas quais passou a sociedade brasileira no estabelecimento de um 

regime escravocrata e na transição deste para uma economia capitalista baseada no 

trabalho livre; transformações separadas no tempo e de significados estruturais 

diferentes nos locais onde ocorreram. Para Bastide, nas capitais litorâneas do nordeste, 

as religiões africanas puderam se organizar e acomodar, pois estavam mergulhadas, 

segundo seu julgamento, num mundo ainda permeado por valores tradicionais, 

comunitários ou pré-capitalistas – aproximados, portanto, daqueles valores que 

predominaram nos locais de origem dessas religiões na África. Todavia, a infra-

estrutura que sustentava esses valores fora destruída por ocasião do tráfico de escravos 

e das peculiaridades do sistema escravocrata brasileiro que aqui separou etnias, coibiu 
a formação de famílias e não permitiu a permanência da ordem social africana. O 

surgimento dos candomblés espelharia, então, a tentativa de reconstituição desta 

ordem (...). No sudeste, ao contrário, devido às transformações capitalistas da infra-

estrutura econômica e social que impôs formas específicas de inserção dos negros e 

seus descendentes na estrutura de classes, e não permitiu que o enquistamento destes 

em redes de sociabilidade nos moldes do candomblé baiano, o sagrado sofreu a 

pressão de um estilo de vida mais apegado ao individualismo, a que corresponderia a 

integração desfavorável do negro desamparado nas grandes cidades. Nestas 

circunstâncias a religião africana se transformou em magia e o espírito comunitário do 

candomblé teria se esfacelado, num primeiro momento, em expressões religiosas 

menos ‘orgânicas’ como a macumba urbana, para posteriormente se organizar na 
forma do espiritismo de umbanda (SILVA, 1995: 45-46).  

 

 

 Foi somente nos anos oitenta que a hegemônica tendência dos pesquisadores de 

reiterarem continuadamente a suposta “superioridade” jeje-nagô passou a ser questionada, 

sobretudo após o trabalho dissertativo da antropóloga Beatriz Góis Dantas, apresentado em 

1982
20

. Ela se propôs a repensar a “pureza” jeje-nagô e percebeu que os elementos culturais 

que eram invocados em seu nome “recortam-se e combinam-se diferentemente para 

estabelecer o contraste e que seus significados (...) admitem uma polissemia e se definem no 

contexto social do presente e na relação das forças que envolvem os estruturalmente 

superiores e inferiores” (DANTAS, 1988: 26). Assim, a autora demonstra que “o ‘precipitado’ 

afro-brasileiro de qualquer modo ou lugar é resultante (...) dos conflitos e alianças dentro e 

fora dos terreiros” (FRY apud DANTAS 1988: 17). Nesse sentido, entendemos que uma terceira 

                                                
20 Esse trabalho dissertativo deu origem à obra “Vovó Nagô e Papai Branco: Usos e abusos da África no Brasil” 
(1988).  
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etapa dos estudos sobre as religiões afro-brasileiras determinaria as idéias inauguradas pela 

mencionada pesquisadora: a do “terreiro como espaço de confronto” (AUGRAS, 2000). Nos anos 

sessenta e setenta, estudiosos, como o antropólogo Vivaldo da Costa Lima – que se dedicou a 

pensar, entre outras coisas, as hierarquias de cargos religiosos no contexto dos terreiros – 

inauguram uma nova tendência que seria assumida em muitos trabalhos de mestrado e 

doutorado apresentados nas décadas seguintes. Esses trabalhos passam a ter em suas 

abordagens “uma perspectiva nitidamente sociológica, e se preocupam com as relações do 

terreiro com a sociedade mais ampla” (AUGRAS, 2000: 55), o que também possibilitou que se 

ampliasse o campo das pesquisas, antes concentradas nos estados da Bahia e do Recife.  

 Nos anos noventa se destacariam principalmente estudos preocupados em abordar os 

terreiros paulistanos, os quais se atentaram a pontos como o relacionamento desses 

candomblés com o cotidiano das grandes metrópoles, as querelas empreendidas no disputado 

mercado de bens simbólico, bem como o processo de expansão e abertura dos candomblés, 

que antes atuavam somente como redutos étnicos. Pesquisadores como os antropólogos 

Reginaldo Prandi e Vagner Gonçalves da Silva, podem ser apontados como dois importantes 

representantes deste processo, de modo que as obras por eles publicadas inaugurariam um 

deslocamento desses estudos do nordeste para outras regiões do país. Foi com esse 

movimento que o candomblé acabaria sendo detectado, em praticamente todos os estados 

brasileiros, por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, o que não apenas o 

divulgou, como também demonstrou as particularidades provenientes de cada contexto em 

que ele acabou inserido. Nesse sentido, estamos inclinados a entender que os estudos 

publicados, até o presente momento, a respeito do candomblé goianienses, tenham sido 

impulsionados por esses mesmos anos noventa, período em que ocorreu o citado alargamento 

do campo das pesquisas, muito embora saibamos que o primeiro estudo sobre esse mesmo 

assunto foi publicado somente no ano de 2002. Estamos tratando do trabalho dissertativo 

escrito por Célio Pádua Garcia, intitulado “Batunguengué a Rongo: sincretismo, identidade e 

religião”
21

, leitura que nos mostrou numerosas lacunas e, consequentemente, diversas 

perguntas sobre o tema, o que nos instigou na escolha de nossas próprias metas de pesquisa
22

.  

Como se deu o processo de construção e de estabelecimento dos primeiros terreiros de 

candomblé em uma cidade nascida sob os auspícios do poderio católico e da modernidade 

                                                
21 Defendido em novembro de 2002, no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, e orientado pela Professora Dra. Irene Dias de Oliveira.  
22

 Para saber um pouco mais sobre os estudos produzidos a respeito das religiões afro-brasileiras em Goiás, 

consultar o artigo “Notas Bibliográficas sobre a História do Candomblé em Goiás (2002-2010)”, escrito por 
Eliesse dos Santos Teixeira Scaramal (2011).  
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eurocêntrica? O que antecedeu e o que motivou a sua chegada? Quem participou desse 

processo? Quais relações o candomblé estabeleceu com as outras religiões? Como o 

candomblé se configurou no ambiente urbano goianiense? Essas e outras perguntas é que 

pautaram as nossas pesquisas e também os resultados aqui apresentados, questionamentos 

para os quais procuramos respostas possíveis sobretudo pelo uso da metodologia da História 

Oral, “uma ciência e arte do indivíduo” (PORTELLI, 1997: 15), considerada a mais adequada para 

que chegássemos aos nossos propósitos. Isso decorre do fato de que, a princípio, queríamos 

nos aproximar dos redutos da experiência dos sujeitos históricos envolvidos nas tramas deste 

enredo, assim como pelo fato de que acreditamos que a oralidade consiste em um dos mais 

privilegiados meios para que compreendamos o candomblé, tendo em vista que ele se 

encontra especialmente perpassado por modos e princípios de transmissão oral de saberes e de 

conhecimentos de tipos diversos. Desse modo, a chamada História Oral privilegia a pesquisa 

de campo, pois embora essa metodologia de pesquisa “diga respeito – assim como a 

sociologia e a antropologia – a padrões culturais, estruturas sociais e processos históricos, visa 

aprofundá-los em essência, por meio de conversas com pessoas sobre a experiência e a 

memória individuais” (PORTELLI, 1997: 15), além de demonstrar o impacto dessas memórias 

para o individuo, memória que ainda 

 

(...) que seja sempre moldada de diversas formas pelo meio social, em última análise, o 

ato e a arte de lembrar jamais deixam de ser profundamente pessoais. A memória pode 

existir em elaborações socialmente estruturadas, mas apenas os seres humanos são 
capazes de guardar lembranças. Se considerarmos a memória um processo, e não um 

depósito de dados, poderemos constatar que, à semelhança da linguagem, a memória é 

social, tornando-se concreta apenas quando mentalizada ou verbalizada pelas pessoas. 

A memória é um processo individual, que ocorre em um meio social dinâmico, 

valendo-se de instrumentos socialmente criados e compartilhados. Em vista disso, as 

recordações podem ser semelhantes, contraditórias ou sobrepostas. Porém, em 

hipótese nenhuma, as lembranças de duas pessoas são – assim como as impressões 

digitais, ou, a bem da verdade, as vozes – exatamente iguais (PORTELLI, 1997: 15).  

 

 Nossas pesquisas de campo
23

 foram realizadas principalmente em três terreiros de 

candomblé: o Ilê Iba Ibomin, atualmente liderado pelo sacerdote Stive de Oxalá; o Ilê Axé 

Onilewá, conduzido pela sacerdotisa Tereza de Omolu; e o Ilê Axé Gmbalé, liderado pela 

sacerdotisa Jane de Omolu. Também realizamos pesquisas em dois terreiros de umbanda da 

cidade, o Centro Espírita Anjo Ismael, do sacerdote Luís, e o Centro Espírita São Sebastião, 

atualmente conduzido pela sacerdotisa Iara. Em todos os terreiros mencionados realizamos 

                                                
23 Nossa pesquisa de campo não se limitou à ida até a residência dos entrevistados e nem às próprias entrevistas 

em si. Participamos de outras ocasiões, como cerimônias públicas (incluindo sua preparação), passeatas, 

apresentações e desfiles, momentos em que pudemos expandir nossa compreensão a respeito do cotidiano dos 
terreiros, além de podermos nos aproximar um pouco mais das vivências práticas e subjetivas dos adeptos. 
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entrevistas gravadas, nas quais os depoentes discorreram demoradamente sobre suas 

memórias, suas perspectivas, suas crenças. E para além desses aspectos, por meio do áudio 

dessas entrevistas também pudemos conhecer interessantes dinâmicas que extrapolam aquilo 

que está em primeiro plano, isto é, que extrapolam o diálogo em si, ocorrido entre a 

entrevistadora e o entrevistado. Foi o que percebemos quando ouvimos, por exemplo, o áudio 

gravado durante a nossa conversa com a sacerdotisa Jane, pois reparamos que, em segundo 

plano, outras coisas se desenrolavam: a sua neta, uma adolescente, cantarolava partes de um 

pagode, enquanto outra pessoa noticiava que estava preparando um pouco de café, quem sabe 

prevendo a chegada de uma cliente que, logo em seguida, abriu a porta da casa e nos 

cumprimentou. Assim, para além das memórias dos depoentes, nossa experiência em campo 

sempre nos revelou um pouco sobre os hábitos, os gostos e o cotidiano dos terreiros, além, 

claro, de nos permitirem conhecer os mitos, os rituais e os sentidos do candomblé. 

 Também no intuito de encontrarmos respostas possíveis para as perguntas citadas 

acima, aliamos aos documentos orais determinados documentos escritos, especialmente 

reportagens, sobtretudo porque entendemos que “as fontes escritas e orais não são 

mutuamente excludentes”, pois “têm em comum características autônomas e funções 

específicas que somente uma ou outra pode preencher” (PORTELLI, 1997: 26). Por meio destes 

documentos escritos, pudemos nos aproximar um pouco das representações de uma época, 

reveladas por aqueles que escreveram principalmente entre os anos 1940 e 1950, entendendo as 

representações enquanto “matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força 

integradora e coesiva, bem como explicativa do real” (PESAVENTO, 2003: 39). Nesse sentido, 

tais representações construídas sobre o mundo “não só se colocam no lugar deste mundo, 

como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua existência”, de modo 

que “indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem 

sobre a realidade” (PESAVENTO, 2003: 39). Pretendíamos, desta maneira, “decifrar a realidade 

do passado por meio das suas representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e 

imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si próprios e o mundo” (PESAVENTO: 2003, 

42). Também nesse sentido nós usamos muitas imagens, compreendendo cada uma delas 

como documentos por meio dos quais lemos aspectos do passado, procurando estar 

constantemente atentos para as particularidades inerentes a esse tipo de fonte: 

 

(...) parafraseando Jacques Le Goff, há que se considerar a fotografia, simultaneamente 

como imagem/documento e como imagem/monumento. No primeiro caso, considera-

se a fotografia como índice, como marca de uma materialidade passada, na qual 

objetos, pessoas, lugares nos informam sobre determinados aspectos desse passado 
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(...). No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, no passado, a sociedade 

estabeleceu como a única imagem a ser perenizada para o futuro. Sem esquecer jamais 

que todo documento é monumento, se a fotografia informa, ela também conforma uma 

determinada visão de mundo (MAUAD, 1996:08). 

 

 Munidos dessas ferramentas teórico-metodológicas e de tudo quanto obtivemos em 

nossas pesquisas de campo, pudemos compor o trabalho dissertativo que ora apresentamos, 

dividido em um total de três capítulos. No primeiro, demonstramos o modo como se deu o 

processo histórico de delineamento do candomblé, buscando estabelecer um paralelo entre o 

cenário baiano e goiano dos setecentos e dos oitocentos, na tentativa de pensar possibilidades 

que expliquem porque uma religião semelhante ao candomblé parece não ter sido fundada no 

centro do país. Também nesse primeiro capítulo tratamos do processo que culminou na 

expansão do candomblé para outros estados, inclusive para o goiano, além de tecermos um 

possível cenário da cidade goianiense que, muito embora perpassada pelo discurso moderno e 

eurocêntrico, acabaria “assistindo” à chegada dessa prática religiosa historicamente 

compreendida como “arcaica” e “incivilizada”. No segundo capítulo, demonstramos como 

transcorreu a chegada e o estabelecimento do primeiro terreiro goianiense, sempre atentos às 

particularidades e aos sujeitos que participaram desse processo. Nessa mesma oportunidade, 

nós ainda discutimos sobre os modos de perseguição empreendidos não apenas pela polícia, 

como também por outras religiões presentes na capital. Finalmente, no terceiro capítulo, nos 

concentramos no relacionamento do candomblé goianiense com esferas que extrapolam os 

muros do terreiro, tais como as conexões existentes entre candomblés distintos, o comércio de 

artigos e de práticas mágico-religiosas e as disputas pelo uso do espaço público da cidade.  
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CAPÍTULO 1 - 

CANDOMBLÉS EM TRÂNSITO 
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1.1.  OS CANDOMBLÉS DE SALVADOR 

 

ontam que nos tempos do sistema escravista colonial, no porto de Uidá, uma 

árvore se destacava dentre as demais por ser considerada a “árvore do 

esquecimento”. Em torno do seu tronco e sob a sombra de sua copa, os 

sujeitos tornados escravos deveriam dar nove voltas, no caso dos homens, e sete voltas, no 

caso das mulheres, antes de embarcarem em direção ao infortunado destino que os esperavam 

além-atlântico. Dadas as tais voltas, se supunha que perderiam a memória e esqueceriam o 

passado, de modo a se tornarem “tábulas rasas”, prontos para serem preenchidos com aquilo 

que seus “senhores” considerassem mais apropriado ou mesmo conveniente para o projeto 

colonialista
24

. Também funcionaria como uma forma de controle, pois, supostamente sem 

memória e sem passado, estariam desprovidos do aparato de símbolos e sentidos necessário 

para que se articulassem em lutas pela liberdade ou em modos de negociação cultural. Esta 

seria, no entanto, somente uma ilusão do colonialismo moderno. Contrariamente ao esperado, 

a partir do momento em que a árvore se via circundada, as lembranças não eram puramente ou 

simplesmente esquecidas. Esquecimentos naturalmente transcorreriam, mesmo porque 

consistem em uma importante parte da dinâmica de construção e recontrução da memória, 

tendo em vista que “só lembramos porque esquecemos” (GONDAR, 2000: 36). Entretanto, os 

esquecimentos supostamente ocasionados pelo ato de circundar a árvore somente 

reafirmariam a memória e produziriam lembranças, as quais seriam para sempre recriadas.  

Fica, desse modo, a suspeita de que a mencionada “árvore do esquecimento” receberia 

uma representação muito mais adequada se passasse a ser denominada como “árvore da 

reinvenção”. Isso porque, do momento em que era circundada em diante, principalmente após 

o desembarque em terras brasileiras, aquelas lembranças e memórias subsidiariam uma 

infinidade de invenções e reinvenções culturais, pautadas principalmente na imensa 

diversidade de etnias
25

 desembarcadas na então colônia portuguesa. Em meio a essa 

infinidade de produtos diaspóricos
26

, se encontra o candomblé baiano, delineado a partir do 

                                                
24 Retiramos essa narrativa do documentário “Pierre Verger: Mensageiro entre dois mundos” (1999), dirigido por 

Lula Buarque de Holanda e com duração de oitenta e dois minutos.  
25 Compreendemos “etnia” enquanto “um grupo possuidor de algum grau de coerência e solidariedade, composto 

por pessoas conscientes, pelo menos em forma latente, de terem origens e interesses comuns. Um grupo étnico 

não é mero agrupamento de pessoas ou de um setor da população, mas uma agregação consciente de pessoas 

unidas ou proximamente relacionadas por experiências compartilhadas (CASHMORE, apud GOMES, 2005: 50). 
26 Esse conceito foi originalmente usado para se pensar o processo de dispersão do povo judaico pelo mundo. 

Entretanto, autores como Paul Gilroy (2001) e Stuart Hall (2003) têm usado a idéia de “diáspora” para pensar o 

processo de construção e reconstrução de identidades híbridas no contexto particular de países e regiões que, de 

um modo ou de outro, vivenciaram as consequências do sistema escravista colonial. Nestes contextos se delineou 
uma série de pontos em comum, dentre os quais se encontra o que se denominou “estética diaspórica”: “numa 

C 



36 

 

trânsito de muito mais do que somente corpos aprisionados e destinados ao trabalho 

extenuante. Falares, saberes, narrativas míticas e cosmogonias diversas viajaram quase que 

clandestinamente no peito, na alma e no pensamento dos capturados, enquanto seus corpos 

eram lançados ao desconhecido, remexidos pelas ondas que, em constante batida contra os 

navios, contribuíam para o lento desaparecimento da costa, quando ela ainda podia ser 

avistada por sobre a popa das embarcações. Entretanto, a costa que aos poucos sumia na linha 

do oceano, bem como os portos de embarque nela situados, nem sempre eram os mesmos para 

todos os navios que dali partiam. Pontos comerciais variados se estendiam ao longo do 

continente inteiro, controlados por europeus, tais como portugueses, espanhóis, franceses e 

ingleses, os quais negociavam com os comerciantes de distintos reinos e províncias africanas.       

Distintamente da santeria cubana e do vodu haitiano
27

, ambos nascidos em duas ex-

colônias espanholas, aquilo que conhecemos enquanto candomblé se delineou em domínio 

português, tendo sido pautado, portanto, por um cenário escravista e colonial perpassado por 

particularidades ausentes nos contextos das duas religiões citadas. Dentre tais 

particularidades, podemos mencionar o fato de os portugueses terem sido apontados como os 

responsáveis por estabelecerem o padrão básico que orientaria as relações entre os demais 

países europeus e as sociedades africanas, pelo fato de terem dominado o comércio com a 

costa deste continente até meados dos seiscentos (SOUZA, 2006). Por outro lado, determinados 

aspectos possivelmente haviam sido compartilhados por lusitanos e espanhóis. Dentre eles, 

podemos apontar o modo como a princípio os comerciantes, tanto europeus quanto africanos, 

eram escolhidos pelos governantes e possuíam pouquíssima autonomia. Somente a partir dos 

seiscentos passaram a estabelecer os rumos e as normas que seriam obedecidas no âmbito da 

dinâmica escravista. Sendo assim, embora ainda pagassem taxas aos governates, a orientação 

do comércio era atributo daqueles que possuíam capital suficiente “para montar a empresa, 

que envolvia relações com os que obtinham diretamente os escravos, mercadorias de troca, 

manuntenção dos escravos enquanto em trânsito, alojamento, transporte terrestre e 

transatlântico e comercialização nos locais de chegada” (SOUZA, 2006: 115). Consistia, 

portanto, em um processo que contava com o interesse e com o envolvimento não somente 

dos europeus, mas também dos comerciantes africanos de distintas sociedades.   

                                                                                                                                                   
gama inteira de formas culturais, há uma poderosa dinâmica sincrética que se apropria criticamente de elementos 

dos códigos mestres das culturas dominantes e os ‘criouliza’, desarticulando certos signos e rearticulando de 

outra forma seu significado simbólico” (MERCER apud HALL 2003: 34).  
27 A santeria cubana e o vodu haitiano são religiões afro-latino-americanas constituídas a partir do sistema 
escravista colonial e da diáspora africana, assim como o candomblé no Brasil.  
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Em ambos os continentes, o comércio de escravizados se delineou a partir de 

transações bastante dispendiosas, mas também muito lucrativas e necessárias para a 

manutenção do projeto colonialista, assim como proporcionou “enormes benefícios 

pecuniários e políticos não só para europeus, mas também aos chefes africanos que, 

fortalecidos pelo controle que exerciam sobre o tráfico, puderam aumentar o seu poder 

político” (SOUZA, 2006: 115). Interesses mútuos determinaram, pois, acordos selados entre 

portugueses e governantes africanos, nos quais incluíam, da parte africana, “pagamentos de 

tributos na forma de escravos e concessão de privilégios comerciais e de trânsito; da parte 

lusitana, a proteção militar, o acesso às armas de fogo e o apoio político, que ajudava a manter 

no poder a facção aliada” (SOUZA, 2006: 108). Esses acordos eram importantes principalmente 

devido à interdependência entre os europeus e aqueles que dominavam os mercados africanos 

onde ocorriam as transações comerciais, os quais geralmente se situavam em partes interiores 

ao continente, afastados, portanto, da costa e dos portos de embarque. Sendo assim, interesses 

principalmente comerciais proporcionaram o contato, não sem embates e modos de 

“encobrimento do outro”
28

, entre sociedades que bem pouco tempo antes nunca haviam se 

deparado umas com as outras, oportunidade na qual se desencadearam hibridismos diversos. 

Mesmo antes dos contatos ocasionados pela empresa expansionista européia, havia 

uma modalidade de comércio de escravos sólido e espraiado em muitas partes do continente 

africano. Esse comércio “sustentava uma importante instituição, responsável pela manutenção 

de posições de mando e prestígio, e fundamental no processo de centralização de alguns 

reinos” (SOUZA, 2006: 116), tanto que, na parte centro-ocidental africana, os principais 

caminhos, por onde os escravizados eram transportados para serem comerciados com os 

portugueses, eram usados desde tempos remotos no âmbito do comércio interno, dominado 

sobretudo pelos habitantes de Loango, os quais se dedicavam tradicionalmente às muitas 

atividades comerciais (SOUZA, 2006). Porém, não podemos nos esquecer que estamos tratando 

de modelos de escravidão fundamentelmente distintos entre si, principalmente no que se 

refere ao modo como se adquiria a condição de escravizado em cada um deles.  Em 

determinadas sociedades africanas, era possível se tornar um escravizado tanto dentro como 

fora do grupo de origem, isto é, tanto devido a sanções aplicadas sobre crimes praticados, 

como pela captura, guerra e compra (pessoas eram vendidas em troca de alimentos por 

ocasião de grandes fomes) (SOUZA, 2006). Em muitos casos, os escravizados eram 

                                                
28 Por meio da noção de “encobrimento do outro”, Enrique Dussel (1993) argumenta que no cenário dos 

colonialismos modernos não houve o “encontro” entre dois mundos, pois este termo não leva em consideração 

todas as formas de violência empreendidas pelo colonizador contra o colonizado. Para ele, ocorreu um 
“encobrimento” de culturas, epistemes, saberes etc.  
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incorporados às redes de parentesco de seu dono, sendo considerados motivo de 

fortalecimento das respectivas linhagens. Entraram, portanto, em contato (e também em 

atrito) distintos modos de interpretar o mundo e de compreender a própria escravidão em si.   

Importa mencionarmos, ainda, que os acordos estabelecidos entre os portugueses e os 

seus principais aliados comerciais no continente africano foram selados por meio do uso de 

dois tipos de políticas largamente empregadas por aqueles primeiros: a tirânica e a moderada. 

Essas duas modalidades se revezaram no âmbito do exercício do poder colonial português, 

“tendo a tendência moderada estabelecido vários níveis de aliança com o mundo negro, 

variando segundo as personalidades no poder, as diversas conjunturas históricas, os diversos 

espaços geográficos e institucionais” (SILVEIRA, 2006: 47). Operaram, por outro lado, 

concomitantemente à tentativa portuguesa de disseminação do cristianismo, parte importante 

de sua atuação política, que se pautava nos primórdios da consolidação dos reinos ibéricos, 

nos quais a cruzada contra os mouros e a reconquista do território foram fatores de 

legitimação do poder real. Diferentemente de outros povos europeus, “a especificidade do 

caso ibérico residiria na valorização do papel do rei enquanto propagador da fé cristã” 

(SOUZA, 2006: 38). Assim, o compromisso de levar a salvação aos “pecadores”, além de operar 

como uma justificativa para a dominação, também serviria para afirmar o poderio do rei 

português, estratagema usado no lido com as sociedades africanas. Estas últimas reagiriam de 

maneiras distintas, ora incorporando a “conversão”, ora a rejeitando. É certo, no entanto, que 

mesmo a “conversão” ocorreu com base em uma outra interpretação do cristianismo, nascida a 

partir das representações e do “locus de enunciação”
29

 daqueles novos interlocutores.  

Foi o que ocorreu nos idos do século XV em um dos reinos dispostos na parte centro-

ocidental africana, o denominado reino do Congo, cujo rei concordou em receber o batismo 

baseado na crença de que, passada a cerimônia, o seu poder enquanto governante aumentaria. 

Essa compreensão se pautava principalmente no modo como o oceano e o símbolo da cruz 

eram interpretados no âmbito da cosmologia congolesa: aquele primeiro era considerado uma 

via de acesso ao outro mundo, onde se encontravam os espíritos dos mortos, que possuíam o 

poder de afetar de maneiras diversas a vida das pessoas; enquanto o segundo representava a 

divisão entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos, que, separados pelas águas do 

oceano, eram vistos como reflexo um do outro (SOUZA, 2006). Ao partir dessa premissa, se 

                                                
29 Empregamos essa expressão porque acreditamos que todos nós “pensamos a partir de” um lócus/local 

determinado e que, em se tratando de sociedades coloniais ou pós-coloniais, consistem em lócus/locais 

alternativos em relação ao centro, à Europa. É necessário que aprendamos com esses lócus/locais híbridos e 
marginais, caso contrário “corremos o risco de estimular a macaqueação, a exportação de teorias, o colonialismo 

(cultural) interno, em vez de promover novas formas de crítica cultural de emancipação intelectual e política” 
(MIGNOLO, 1993a apud MIGNOLO, 2003: 26). 
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supõe que as lideranças congolesas enxergaram o rei português como uma espécie de deus 

vivo, pois vivia em outro mundo, situado para além do oceano, onde habitavam os ancestrais. 

Ao mesmo tempo, determinados símbolos que, tais como a cruz, se encontravam presentes no 

aparato de crenças dos congoleses e dos portugueses, funcionaram como possíveis canais de 

correlação e também de comunicação entre as partes, mesmo que possuíssem sentidos e 

aplicação fundamentalmente distintos em ambos os continentes (SOUZA, 2006). Essas duas 

dinâmicas possivelmente determinaram, juntamente com outros quesitos, a “conversão” de 

lideranças congolesas, uma vez  que, “ao adotar os novos ritos trazidos pelos brancos vindos 

do mar, os chefes bacongos acreditavam estar ganhando mais poder” (SOUZA, 2006: 66), o que 

parecia de pronto comprovado pelas novidades tecnológicas apresentadas pelos portugueses.  

Fica demonstrado, portanto, que se pensarmos metaforicamente, muitas outras árvores, 

tais como aquela que rebatizamos como a “árvore da reinvenção”, haviam sido circundadas 

antes mesmo do aprisionamento e do transporte de boa parte dos escravizados levados aos 

portos de embarque. Os contatos com os europeus e os hibridismos provenientes desses 

mesmos contatos se iniciaram ainda no continente africano, antes mesmo do processo de 

incremento do comércio de escravizados. Tais contatos, de acordo com o exposto, nasceram 

do envolvimento de numerosos sujeitos no referido comércio, os quais eram provenientes de 

distintas partes dos continentes europeu e africano, possuidores de distintos modos de 

interpretar o mundo circundante e de compreender a própria escravidão em si. Para além da 

costa e dos portos de embarque, os contatos se espraiaram pelo interior do continente, onde se 

situavam reinos e províncias até então pouco ou totalmente desconhecidos pelo mundo 

ocidental. Sendo assim, as invenções e reinvenções culturais empreendidas quando do 

desembarque dos escravizados na então colônia portuguesa, pautadas sobretudo no contato e 

na imposição da cultura européia, não ocorreram ali pela primeira ou última vez. Importa, no 

entanto, que consideremos que tudo o quanto se delineou no interior das sociedades coloniais 

se revestiu de ineditismo, pois os hibridismos, que ali abarcaram influências africanas, 

europeias e ameríndias, originaram produtos autênticos e nunca vistos anteriormente.  

Sendo assim, ainda no tom da metáfora proposta, a partir do ato de circundar as muitas 

“árvores da reinvenção” possivelmente dispostas nos tortuosos e incertos caminhos do 

colonialismo moderno, nasceram, dentre tantas outras formas culturais, as denominadas 

religiões afro-brasileiras, especialmente aquelas compreendidas como “tradicionais”: além do 

candomblé baiano, o tambor-de-mina maranhense, o xangô pernambucano e o batuque 
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gaúcho
30

. Foram, pois, delineadas com base na ressignificação dos elementos que 

compunham as muitas religiões praticadas nas distintas sociedades africanas, processo 

iniciado desde os primeiros tempos da diáspora. Essa diversidade de sociedades e etnias 

desembarcada no país acabou compartimentada e reduzida, no âmbito do cenário colonial, a 

dois grandes grupos, delineados especialmente com base em semelhanças linguísticas: bantos 

e sudaneses. Foram denominados bantos aqueles que vieram dos atuais países chamados de 

Congo, Angola e Moçambique: os caçanges, os bengalas, dentre outros povos. Já os 

sudaneses vieram dos países atualmente denominados Nigéria, Togo e Benin: os iorubás ou 

nagôs (subdivididos em queto, ijexá, egbá etc.), os jejes (ewe ou fon), os fanti-achantis e os 

povos islamizados (haussás, tapas, fulas, peuls, mandingas etc.) (SILVA, 2005). Estes últimos 

desembarcaram na costa brasileira, entre os setecentos e os oitocentos, e se concentraram em 

Minas Gerais e Goiás. Já aqueles primeiros foram mais numerosos nos dois séculos anteriores 

e se concentraram nas regiões açucareiras presentes na Bahia e em Pernambuco (SILVA, 2005). 

A predominância desta ou daquela etnia na então colônia portuguesa se determinou 

principalmente por movimentos internos ao continente africano, sobretudo relacionados às 

disputas territoriais entre sociedades próximas e rivais. Foi o que motivou, por exemplo, o 

desembarque de maior número de escravizados iorubás no curso dos setecentos, momento no 

qual um reino chamado Daomé iniciou intensa política de expansão, de modo a 

empreenderem constantes investidas contra distintas províncias iorubanas. Esse reino 

expansionista era composto pelo povo fon, conhecidos como jejes na sociedade baiana, cuja 

capital recebeu o nome Abomé. Sua política e seu avanço podem ser compreendidos como 

resultado do declínio de determinadas instituições tradicionais daomeanas, o que se iniciou 

com a quebra da “consagrada concepção do poder político como prerrogativa de um grupo 

étnico homogêneo, do Estado como uma versão ampliada da família, com seu chefe paternal 

como um grande sacerdote desprovido de poder político-militar real” (SILVEIRA, 2006: 317). 

Em detrimento do modelo tradicional, optaram por um Estado de composição étnica 

heterogênea, “dispondo de um Exército moderno, rigorosamente disciplinado, pioneiro no uso 

de armas de fogo na região (...) controlado por homens exercendo poderes absolutos de modo 

implacável e apoiado por redes clientelares consistentes” (SILVEIRA, 2006: 317-318). Embora 

pouco conhecidos, os motivos que levaram os reis daomeanos a apostarem no movimento 

                                                
30 Para saber um pouco mais a respeito do tambor-de-mina maranhense, consultar as obras dos pesquisadores 

Mundicarmo e Sérgio Ferretti. Para conhecer melhor o xangô pernambucano, indicamos a leitura de “Santos e 

Daimones” (2005), escrito por Rita Laura Segato, e, sobre o batuque gaúcho, ler  a obra organizada por Ari Pedro 

Oro, intitulada “As Religiões Afro-Brasileiras no Rio Grande do Sul” (1994). Para conhecer outras religiões afro-

brasileiras além das citadas neste trabalho, como, por exemplo, a pajelança e o catimbó, consultar “Encantaria 
Brasileira: O livro dos mestres, caboclos e encantados” (2004), organizado por Reginaldo Prandi. 
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expansionista podem estar relacionados ao comércio escravista, pois, no início dos setecentos, 

a meta desses líderes era justamente impedir a captura de seu povo (SILVEIRA, 2006). 

Foi nesse sentido que um dos líderes daomeanos, chamado Agadjá, ao dar 

continuidade à política iniciada por seus antecessores, ordenou a expulsão dos holandeses 

presentes na área, além de ter liderado o saque a diversas feitorias europeias. Dessa forma, ao 

atacarem os europeus e ao conquistarem reinos da costa africana, os daomeanos 

provavelmente intentavam controlar o comércio transatlântico, principalmente por meio do 

monopólio do comércio de escravizados (SILVEIRA, 2006). Sendo assim, em meados dos 

setecentos, a capital do reino acabou se tornando um dos maiores pontos desse comércio, 

tendo em vista que, por causa do poder militarista e autoritário que estruturaram, “terminaram 

montando um sistema de caça ao negro em larga escala, participando do tráfico atlântico 

como o principal beneficiário regional” (SILVEIRA, 2006: 323). Todavia, na primeira metade dos 

setecentos, antes mesmo do destaque dos daomeanos no comércio de escravizados, os iorubás, 

ao permanecerem resistentes às investidas deste povo expansionista, empreenderam um 

período de domínio sobre os mesmos, que passaram, a partir de então, a deverem pesados 

tributos ao poderoso Império de Oyó. Essa era a grande potência iorubana, importante por se 

constituir como entreposto entre o litoral, as florestas tropicais, as savanas e as rotas do 

comércio transaariano (SILVEIRA, 2006). Nessa ocasião, muitos daomeanos seriam 

escravizados e desembarcados em portos brasileiros, apesar de terem se reestabelecido poucos 

anos depois, quando destruíram um poderoso reino iorubano, de nome Queto, o que resultou 

na presença de novos iorubás nas rotas do sistema escravista colonial (SILVEIRA, 2006).  

Tal diversidade de etnias se apresentou como um dos principais ingredientes para o 

delineamento do candomblé e, similarmente ao que se deu nos trâmites do comércio 

transatlântico como um todo, o estabelecimento dessa religião não ocorreu do dia para a noite. 

Foi antes um processo desencadeado paulatinamente, que contou com a influência de outros 

modos de organização religiosa anteriores ao candomblé, a exemplo dos calundus baianos. 

Tipicamente setecentistas, as reuniões em torno dos calundus – termo derivado da palavra 

banta “kalundu” e que significa “obedecer a um mandamento, realizar um culto, invocando os 

espíritos, com música e dança” (CASTRO, 2005: 192) – eram oportunidades em que as 

divindades provenientes do continente africano recebiam suas devidas reverências, articuladas 

a elementos advindos do catolicismo e das religiões ameríndias. Sendo assim, podemos 

considerar que os calundus eram perpassados por hibridismos diversos, tendo em vista que 

articulavam em seu seio distintas formas culturais. Por exemplo,  o uso dos atabaques, banhos 

de ervas, sacrifícios de animais, entre outros, que revelavam as influências das religiões 
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africanas, enquanto o uso de crucifixos, anjos e a presença de cerimônias de casamento nos 

moldes cristãos, demonstravam as influências do catolicismo (SILVA, 2005). Em um primeiro 

momento eram principalmente rurais, mas aos poucos passaram a ocupar as cidades, com o 

auxílio do maior número de escravizados que conquistaram sua liberdade e passaram a 

circular com um pouco mais de autonomia pelas cidades coloniais em expansão (SILVA, 2005). 

 Oportunidades privilegiadas para a prática mágico-religiosa, especialmente ligadas às 

atividades de cura e de adivinhação, as reuniões em torno dos calundus eram bastante 

populares na sociedade baiana colonial, não somente entre os negros escravizados e os seus 

descendentes, mas também entre brancos detentores de poder de mando e de prestígio. 

Entretanto, embora revelem semelhanças estruturais se comparadas aos candomblés baianos, 

os quais se formaram somente entre o término dos setecentos e a primeira metade dos 

oitocentos (SILVEIRA, 2006), os calundus setecentistas não devem ser simples e rapidamente 

compreendidos como proto-candomblés. Pelo contrário: se constituíram como um tipo 

independente de prática religiosa afro-brasileira, que em muitos casos conviveu lado a lado e 

concomitantemente aos primeiros terreiros candomblecistas. Sendo assim, os calundus não 

devem ser interpretados como uma etapa primeira, a partir da qual se daria um 

desenvolvimento escalonado, que finalmente culminaria naquilo que conhecemos enquanto 

candomblé, mas sim como uma porta aberta, como uma possibilidade ou como um bom 

exemplo de agenciamento negro-africano pautado em bases religiosas. Em tempos anteriores 

aos primeiros candomblés, os calundus já possuíam um importante papel na reconstrução dos 

modos de vida dos escravizados e dos seus descendentes, ao mesmo tempo em que já atraía a 

preocupação das autoridades e a curiosidade de quem pouco compreendia e se espantava com 

a alteridade. Espectadores teceram, sobre os calundus, relatos como o que se segue:   

 

‘Com uma tigela grande cheia de água, muitas folhas e uma cascavel, um dente de 

onça, viu a testemunha algumas negras que se estavam lavando naquela tigela para 

abrandar as condições de suas senhoras’ e outra noite foi à sua casa, pela meia noite 

ver  ‘uma grande bula e mantinada com muita gente e ele só falava língua que ele [o 

denunciante] não entende’. Na tigela com água punha também carimã, com a qual 

fazia uma cruz e círculo à volta, depois botava-lhe uns pós por cima e mexia com uma 

faca e ficava fazendo como se estivera ao fogo e inclinando-se sobre a tigela, falava 
com ela, olhando de revés para as negras presentes em sua língua (RELATO de autor 

desconhecido, 1646 apud  MOTT, 2005 apud, SILVEIRA, 2006: 178). 

 

Esse depoimento consiste no mais remoto detalhamento de um calundu, encontrado 

em Porto Seguro, mais precisamente na Capitania de São Jorge dos Ilhéus, em 1646. Era 

liderado pelo liberto Domingos Umbata, antes cativo de um capitão do Exército Colonial 

(SILVEIRA, 2006). Na ocasião descrita, provavelmente ocorriam três atividades distintas. 
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Primeiro o depoente presenciou um rito individual, um descarrego, por meio do qual as 

escravizadas se previniam contra castigos. Nesse momento, menciona uma cascavel e um 

dente de onça: cascavel é como “era chamada uma tornozeleira de guizos, usada nos ritos 

angolanos para marcar o compasso, mas o dente de onça insinua que elas poderiam estar 

usando uma propriamente dita, em uma limpeza mais radical” (SILVEIRA, 2006: 179). 

Posteriormente, o relator assistiu na residência do calunduzeiro a uma cerimônia pública com 

demonstrações de transe e com a presença de diversas pessoas, além das danças e de muita 

música, tendo em vista que a palavra “matinada”, no português da época, seria o mesmo que 

ruído, barulho etc. Finalmente, a testemunha presenciou a consulta de um tipo de oráculo, por 

meio do qual o líder conversava com a divindade. Para tanto, usou, além da cruz, o corimã, 

que consiste em um subproduto da mandioca, elemento importante em determinadas tradições 

ameríndias por serem empregados em rituais de cura (SILVEIRA, 2006). Desse modo, 

percebemos como atuam os mencionados hibridismos no âmbito dos calundus, os quais não 

se apresentam somente nas cerimônias em si, mas também no nome do calunduzeiro: Umbata 

advem de Mbata, uma das seis províncias fundadoras do reino do Congo (SILVEIRA, 2006). 

Outra ocorrência aparece na aquarela do alemão Zacharias Wagener (FIGURA 1), que se 

propõe a representar uma cerimonia festiva e composta por escravizados, poucos anos antes 

do relato anteriormente citado (SILVEIRA, 2006). Na cena, notamos a presença de adultos e 

crianças em um ambiente rural. Enquanto a maioria dança em círculo, outros tocam 

instrumentos: dois atabaques, um reco-reco e um pandeiro. Um dos participantes da roda 

exibe um cocar que pode estar conectado a uma herança ameríndia, ou mesmo das sociedades 

centro-africanas, visto que nelas as penas eram símbolos de poder (SILVEIRA, 2006). Podemos, 

logo, supor que a personagem com ares de cacique consiste em uma representação do 

calunduzeiro em liderança, e, se considerarmos que o reco-reco era usado pelas sociedades 

centro-africanas nos rituais dos caçadores, podemos também supor que tal personagem 

encarnava uma divindade caçadora (SILVEIRA, 2006). Representada de costas e em um vestido 

dourado, podemos notar uma mulher que parece também estar em estado de transe, o que 

supomos com base em seu gestual: cabeça pendida para o lado e as costas das mãos 

posicionadas nas ancas, tal como se portam as iniciadas nos momentos intermediários de 

transe (SILVEIRA, 2006). Quanto aos compridos vestidos usados pelas três mulheres dispostas 

como em um triângulo, eles podem ser explicados como consequência do hibridismo com a 

cultura europeia, somada à possibilidade de tais mulheres estarem encarnando um ancestral: 

uma mulher mais velha de uma família nobre ou uma princesa fundadora de dinastia, tal como 

ocorria na parte centro-africana, por influência dos rodésios e dos lundas (SILVEIRA, 2006).  
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Em ambas as ocorrências, percebemos uma intensa conexão à cultura centro-africana, 

de modo a supormos que os calundus, em sua maioria, se encontravam vinculados a essa 

região do continente. Entretanto, uma outra manifestação, chamada “dança de Tunda” ou 

“Acotundá”, pode ser compreendida como um calundu relacionado à cultura da região 

ocidental africana (SILVEIRA, 2006). Foi encontrado no Arraial de Paracatu, situado em Minas 

Gerais, em 1747. Era liderado pela africana Josefa Maria, proveniente de Courá, uma região 

bastante influenciada pela cultura iorubana e situada próxima à atual cidade de Lagos, na 

Nigéria (SILVEIRA, 2006). Contam os inquéritos inquisitoriais que em uma residência nas 

proximidades do Arraial eram organizadas, aos sábados, cerimônias que recebiam a presença 

de muitas pessoas, entre elas também mineradores portugueses, surpreendidos no local no 

momento em que se deu a repressão. Todo o culto parecia estar direcionado para um “boneco” 

suspenso por uma haste e com a cabeça coberta por uma capa branca, que deixava à vista 

somente os olhos e o nariz banhados em sangue. Em um momento determinado, um estrado 

era armado no centro da sala, sobre o qual o “boneco” era colocado e cercado por vasilhames 

que continham ervas e terra (SILVEIRA, 2006). Porém, a cerimônia propriamente dita era 

iniciada ao toque de atabaques, canto e danças, momento em que sua líder entrava em transe e 

era recolhida a um quarto, de onde saía em seguida envolta em tecidos de chita. Falava coisas 

que nem todos compreendiam, ao mesmo tempo em que afirmava ser filha de Nossa Senhora 

do Rosário e de Santo Antônio (SILVEIRA, 2006). Quando no tribunal, Josefa declarou que 
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(...) ‘o deus da terra de Courá já tinha vindo batizado Santo Antônio e pela Senhora do 

Rosário, que ela própria já tinha passado sete anos de joelhos diante da Senhora do 

Rosário e que trouxera uma carta de Roma autorizando a construção de uma Igreja’, 

documento que foi rasgado pelo reverendo visitador, homem da Inquisição que iniciou 

o processo (RELATO de Josefa Maria apud SILVEIRA, 2006: 229).   

 

Diante dos três casos mencionados, podemos constatar que os calundus eram 

perpassados por elementos das religiões ameríndias e do catolicismo, embora não 

obrigatoriamente, posto que na pintura de Zacharias Wagener não aparecem traços cristãos, 

assim como não são demonstrados elementos ameríndios no calundu de Josefa Maria. 

Podemos, ainda, afirmar que a adesão ao catolicismo não se restringiu aos calundus bantos, 

pois os courás também assim procederam, e que em ambos os casos se deu à presença de um 

sacerdócio especializado, com danças e transes coletivos, em locais especialmente destinados 

ao culto (SILVEIRA, 2006). Uma distinção importante entre os calundus retratados se relaciona 

ao caráter coletivo do transe, pois nos parece que, no calundu de Josefa Maria, somente ela, a 

sacerdotisa, incorporava as entidades, enquanto nos demais calundus a coletividade se 

encontra claramente expressa (SILVEIRA, 2006). Por outro lado, provavelmente partilhavam a 

tendência de abarcar muitas etnias em um mesmo culto, quase sempre em torno de uma que 

possuísse maior número de representantes, ou que contasse com líderes mais prestigiosos. 

Também compartilhavam a tendência de contar com a cooperação dos escravizados e dos seus 

descendentes, bem como de brancos brasileiros ou portugueses, além de, ao mesmo tempo, se 

encontrarem constantemente na mira das autoridades (SILVEIRA, 2006). Por esse motivo, o 

calundu de Domingos Umbata, e também o de Josefa Maria, acabaram invadidos e duramente 

reprimidos, processo que, no caso da sacerdotisa, tramitou no tribunal inquisitorial. 

Ora conectado aos calundus, ora independente deles, o uso das chamadas bolsas de 

mandinga, ou patuás, se constituiu como uma outra importante prática afro-brasileira anterior 

ao candomblé e especialmente interessante por apresentar hibridismos similares aos expressos 

nos calundus coloniais. Estiveram historicamente conectadas a elementos afro-muçulmanos, 

tal como demonstra o termo “mandinga”, referente aos povos mandingas, ou malinkê, 

habitantes de um dos reinos muçulmados do continente africano: o reino de Mali (SOUZA, 

1987). Ficaram conhecidos na colônia como malês, poderosos mestres da magia, e carregavam 

dependurado no pescoço amuletos que continham signos de Salomão e papéis com partes do 

Alcorão. Entretanto, não podemos afirmar que os malês teriam sido realmente os introdutores 

das bolsas de mandinga (SOUZA, 1987). Sendo assim, importa somente ressaltar que a 

expressão “bolsa de mandinga” passou a denominar, a partir dos setecentos, um tipo 

determinado de talismã, que reunia práticas europeias, africanas e ameríndias. Herdaram do 
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catolicismo o uso de objetos sagrados, similares às relíquias medievais, ao mesmo tempo em 

que eram usados objetos tornados santos por meio de banhos em água benta e orações (LODY, 

2006), enquanto das religiões africanas e ameríndias advinha o uso de determinadas folhas, 

raízes e pós considerados sagrados. Contudo, embora tenham sido conectados aos 

escravizados, muitos brancos nascidos e criados na metrópole aderiram ao costume. Essa 

popularidade contribuiu para que, em meados dos oitocentos, muitos casos relacionados ao 

seu uso tenham ocorrido, como o do pardo Miguel Moniz, que acabou 

 

(...) preso por ordem do ouvidor-geral da Comarca. Achara-se em sua casa, dentro de 

uma canastra, um ‘embrulho pequeno com duas capas, uma de pano de linho, outra de 

bretanha cozido à roda, o qual tinha em si um embrulhozinho de cabelos pretos que 

apreciam de animal atados com um cordão de linha branca, meia folha de papel 

embrulhada escrita em quadro e dentro desta uns pós com grãos de azougue e outros 

cabelos‘. Encontraram ainda meia folha de papel ‘escrita por uma banda e um quarto 

de papel escrito também por uma parte, que contém orações com palavras estranhas 

em honor de santos‘. Apesar de ter o nome escrito nos papéis, Miguel negou qualquer 
envolvimento com eles: não sabia do que se tratava, tinham vindo dentro da canastra, 

sem que ele tivesse conhecimento. Foi transportado pra cadeia de Salvador e acabou 

sendo solto em abril de 1750, alcançando perdão juntamente com outros presos na 

sexta-feira santa (SOUZA, 1987: 219-220).  

 

Esses patuás também seriam representados pictoricamente e apareceriam nos relatos 

de depoentes europeus, entre os quais se encontra Jean Baptiste Debret. Esse renomado artista 

parisiense, nascido em meados dos setecentos, desembarcou na costa brasileira enquanto 

membro da Missão Artística Francesa, datada de 1810. Reuniu uma coletânea de numerosas 

pinturas e de extensos textos, os quais se propunham a retratar, dentre outras coisas, costumes 

e práticas dos escravizados daquela colônia europeia. Um de seus retratos nos parece 

especialmente importante, uma vez que demonstra a preocupação em detalhar as diferenças 

relacionadas aos penteados, acessórios, escarificações, tatuagens e roupas, dentre outros 

elementos usados por escravizados de distintas nações (FIGURA 2). Para tanto, ele nos apresenta 

nove bustos de homens negros, acompanhados de números, por meio dos quais o artista indica 

as respectivas nações retratadas, a saber: monjolo, mina, moçambique, benguela e calava 

(DEBRET, apud FREITAS, 2009). Entre os homens representados, um deles, de camisa amarela e 

brinco de argola, se diferencia dos demais, justamente por ostentar o que podemos supor se 

tratar de um patuá (ou seria um escapulário?). Percebemos, assim, que embora usados por 

pessoas de distintas camadas sociais, esses amuletos aparecem, aos olhos europeus, como 

elementos marcadores da condição escrava ou de uma suposta identidade negro-africana. 

Sabemos, no entanto, que o artista não precisava ter atravessado o oceano para se deparar com 
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um patuá que inspirasse sua pintura, tendo em vista que também eram bastante usados na 

metrópole portuguesa, desde pelo menos o princípio dos setecentos (SOUZA, 1987).  

 

 

 

Intimamente presentes no processo histórico protagonizado pelo candomblé baiano, as 

irmandades de pretos católicas também antecederam e contribuíram decisivamente para os 

rumos tomados pelos primeiros terreiros candomblecistas. Foram inicialmente colocadas em 

prática tendo como prioridade o doutrinamento dos africanos escravizados e eram guiadas 

pelo desejo de “desestruturar as sociedades nativas, ao perseguir os modelos tradicionais de 

culto, liderança, casamento e associação enquanto coisas diabólicas e supersticiosas” 

(SILVEIRA, 2006: 146). Entretanto, também se tornaram espaços de articulação política das 

lideranças negras, mesmo que controlados de perto pelas autoridades policiais e pelas demais 

parcelas sociais detentoras de poder e de prestígio. Esse controle pode ser demonstrado pelo 

modo como determinadas funções internas às irmandades podiam ser executadas somente por 

brancos, como a de escrivão e a de tesoureiro, além de consistir em regra explícita nas 

irmandades baianas, mesmo as negras, “que só pessoas abastadas fossem seus dirigentes 

máximos, pois elas eram obrigadas a pagar ‘jóias’ elevadas para financiar as festas oficiais, 

herança longínqua do patronato romano” (SILVEIRA, 2006: 149). Na prática cotidiana, a 

associação em torno das referidas irmandades proporcionaria o desencadeamento de ações de 

ajuda mútua e de autogestão, da mesma maneira em que era “concebida para fomentar o 

autocontrole: o objetivo era estabilizar um processo institucional, um funcionamento normal 
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que a fizesse caminhar com as próprias pernas” (SILVEIRA, 2006: 148). Foram, portanto, um dos 

raros espaços de atuação oficialmente permitidos aos escravizados e seus descendentes. 

Entre as atividades promovidas pelas irmandades de pretos se encontravam os festejos 

e as folias que saíam pelas ruas das cidades em datas determinadas. Um tipo de festejo 

bastante popular teria sido a chamada congada, ou festa de coroação de rei congo, que, 

conquanto tenha estado presente em Portugal, na Espanha, na América espanhola, nas ilhas do 

Caribe e na América do Norte, se disseminaram com maior proeminência no âmbito da 

América portuguesa, comprovadamente presentes desde os primeiros anos do século XVII 

(SOUZA, 2006). Essa cerimônia se pautava, basicamente, na escolha eletiva de reis e rainhas, 

que recebiam suas coroas e as comemoravam juntamente com os demais irmanados e com os 

espectadores como um todo, pois, embora muitas vezes tenham sido reprimidas e eliminadas 

por serem “consideradas como provocadoras de desordens, eram outras vezes apreciadas pela 

população de origem não africana, que assistia às festas nas ruas, assombradas com o 

exotismo do espetáculo” (SOUZA, 2006: 169). Tal assombramento era certamente provocado 

pela presença de elementos de origem africana, manifestados nos ritmos, nos instrumentos e 

também no âmbito das danças, nas quais a postura do corpo era marcada, tanto pela 

velocidade dos passos como “pela independência entre membros superiores e inferiores, que 

dava aos observadores a impressão de desarmonia dos gestos, muito diferente da rigidez do 

tronco e coerência entre pernas e braços que caracterizavam a dança européia” (SOUZA, 2006: 

181). Essa presença, contudo, não se limitava aos aspectos rituais, em vista que 

 

(...) na África Centro-Ocidental cada aldeia tinha seu chefe, que muitas vezes pertencia 

a uma organização política e social maior, como parte de uma confederação de aldeias 

ou de um reino estruturado em torno de uma capital e um rei, a quem todos obedeciam 

e enviavam tributos. Assim, a forma básica de organização social, logo depois das 

linhagens que uniam as famílias em torno de seus ancestrais e suas regras de 

casamento, era a reunião de diversos grupos familiares em torno de chefes tribais, 

eleitos conforme as normas da tradição, sendo sempre fundamental a sua confirmação 

pelo líder religioso, uma vez que poder político e religioso estavam associados 

(SOUZA, 2006: 181).  

 

Na sociedade colonial portuguesa, as irmandades de pretos católicas eram comumente 

dedicadas a Nossa Senhora do Rosário, mas também a São Benedito, Santo Elesbão, Santa 

Efigênia e Santo Antônio (SILVEIRA, 2006). Fundada em 1526, a primeira irmandade do 

Rosário construída em território colonial ibérico se estabeleceu no continente africano, mais 

precisamente na Ilha de São Tomé. Pouco mais de duas décadas depois, a primeira irmandade 

de pretos brasileira se estabeleceu na então Capitania de Pernambuco, provavelmente iniciada 

pelos padres jesuítas e composta por escravizados nascidos dos dois lados atlânticos 
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(SILVEIRA, 2006). Também na metrópole portuguesa se estabeleceram irmandades de pretos, 

tendo em vista que a captura e o transporte de africanos escravizados consistia em uma prática 

comum desde mais ou menos 1550, período em que já eram bastante numerosos nas principais 

cidades do reino. Em um primeiro momento, participavam informalmente da Irmandade de 

Nossa Senhora do Rosário da Igreja de São Domingos, nascida em 1460, pelas mãos de 

poderosos homens brancos, e situada junto ao convento dos dominicanos de Lisboa 

(SILVEIRA, 2006). Em torno do ano de 1520, se criou a Confraria dos Negros de Nossa Senhora 

do Rosário, também alocada na Igreja de São Domingos de Lisboa (SOUZA, 2006). 

Percebemos, portanto, que as irmandades de pretos eram modos remotamente conhecidos de 

controle da população escravizada. Percebemos, ainda, que esse modelo de organização se 

estabeleceu como “um dos padrões sociais comuns à vasta região que constituiu o universo de 

relações escravistas e coloniais em torno do oceano Atlântico” (SOUZA, 2006: 162).  

No decorrer de todo o período colonial, a maior e mais prestigiosa irmandade de 

pretos baiana também era devota a Nossa Senhora do Rosário: a denominada Rosário dos 

Pretos das Portas do Carmo, uma das primeiras irmandades soteropolitanas. Localizada na 

setecentista Capela de Nossa Senhora do Rosário das Portas do Carmo, essa irmandade e os 

seus membros “tinham prestígio, patrimônio, eram considerados a elite negra da cidade da 

Bahia, donde sua ambição de representar politicamente toda a população afro-baiana” 

(SILVEIRA, 2006: 151). Tal como em todas as demais irmandades, etnias distintas compunham o 

seu corpo de irmanados, visto que “nunca existiram no Brasil, nem mesmo nos primeiros 

tempos coloniais, irmandades estritamente étnicas” (SILVEIRA, 2006: 287). Na mesma capela 

que esta última, se reunia uma segunda irmandade de pretos: a do Senhor Bom Jesus dos 

Martírios. Foi mais tarde transferida para a Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha, 

construída na primeira metade dos setecentos por dezesseis irmanados brancos de poucas 

posses. Era situada em um bairro soteropolitano de mesmo nome, Barroquinha, gradualmente 

delineado como um bairro de maioria negra. Tal irmandade dos Martírios, criada por 

descendentes de africanos nascidos na então colônia portuguesa, passou a contar com a 

participação de membros nascidos do outro lado atlântico. Entre eles se encontravam nobres 

do reino de Queto, importantes personagens da cultura malê, além de nomes da política e do 

sacerdócio católico (SILVEIRA, 2006). A partir da reunião político-religiosa sob o teto dessa 

irmandade, nascia um dos mais remotos candomblés conhecidos pelos pesquisadores, quando 

 

(...) as irmandades negras estavam enveredando por um processo no qual valores 

étnicos cada vez mais amalgamados fundiam-se ao Cristianismo e a ideologias 

geradas no ambiente dinâmico da cidade mercantilista. Foi nesse nicho que abrigou os 
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fundadores do Candomblé da Barroquinha, que trouxeram uma cultura africana 

tradicional fortemente arraigada, a qual foi contudo reprocessada por um movimento 

de urbanização africano como americano, que iria desorganizar-se e reestruturar-se na 

simultânea preservação da tradição e na geração de algo novo (SILVEIRA, 2006: 151-

152).  

 

Sendo assim, em uma iniciativa extremamente ousada, o candomblé pioneiro acabou 

por se estabelecer em pleno centro da cidade, em uma área situada detrás da Igreja de Nossa 

Senhora da Barroquinha. Esse acontecimento se deu por meio do intenso agenciamento dos 

membros da irmandade dos Martírios, juntamente ao crescimento de um culto doméstico 

dedicado a Oxóssi, situado nas cercanias desta igreja, liderado pela africana Iyá Adetá, e 

apontado como o responsável por dar as bases necessárias para o início do terreiro (SILVEIRA, 

2005). Essa importante sacerdotisa provavelmente desembarcou em terras brasileiras 

juntamente com uma das levas de africanos escravizados provenientes da cidade iorubana de 

Iwoyê, invadida pelos daomeanos no término dos oitocentos, em uma série de batalhas que 

alimentou consideravelmente o comércio de escravizados desse período (SILVEIRA, 2005). Ela 

seria somente uma dentre tantas outras importantes mulheres do candomblé. Posteriormente, 

durante o processo de ampliação e de aquecimento das atividades do terreiro, se sucederiam 

na liderança as sacerdotisas Iyá Akalá e Iyá Nassô, esta última apontada como a principal 

responsável pelo permanente estabelecimento do candomblé da Barroquinha. Ela teria sido do 

primeiro escalão cerimonial do palácio de Oyó e parte de uma missão secreta que pretendia 

“organizar os cultos assentados na Barroquinha e articulá-los aos egbés baianos” (SILVEIRA, 

2005: 3). Em meado dos oitocentos, o terreiro abandonou a Barroquinha, pressionado pela 

invasão policial, quando se mudou para o bairro da Federação, onde ainda se encontra e de 

onde passou a ser chamado de Casa Branca do Engenho Velho da Federação. Assim, 

 

O Candomblé da Barroquinha foi o espaço que abrigou um grande acordo político 

reunindo os nagô-iorubás da Bahia, sob a liderança dos partidários das divindades 

Oxóssi de Queto e Xangô de Oyó. Lembremos das duas festas principais do 
calendário da Casa Branca que comemoram sua fundação: a principal, dedicada a 

Oxóssi, no dia de Corpus Christi, e a segunda dedicada a Xangô, no dia de São Pedro. 

O compromisso da elite dirigente foi firmado na estrutura espacial básica do 

candomblé: o terreiro, no seu conjunto, pertence a Oxóssi, o onilé, o senhor da terra, 

enquanto que o barracão central, lugar da festa pública, pertence a Xangô, o onilê, o 

senhor do palácio. O acordo, entretanto, contou com vários outros subgrupos 

iorubanos aliados (SILVEIRA, 2005: 3). 

 

Esse terreiro passou a ser domínio, portanto, de duas divindades iorubanas, Oxóssi e 

Xangô, que, além de serem os deuses pessoais das sacerdotisas protagonistas, possuem um 

posicionamento de importância no âmbito da mitologia e da cosmogonia iorubana, nas quais 
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aparecem como respeitados reis e ancestrais de dois poderosos reinos iorubás: Queto e Oyó. 

Contam os mitos que, certo dia, Oxóssi, juntamente com Ogum
31

, partiu em busca de um 

pássaro muito raro, a pedido de Orunmilá
32

, que precisava do animal para usar em um feitiço. 

Empenhados, ambos partiram mata adentro, mas nada encontraram durante dias. Entretanto, 

quando o período da caçada estava prestes a terminar, Oxóssi se deparou com o tão procurado 

pássaro. Empunhando sua última flecha, ele acertou o animal com precisão e o entregou a 

Orunmilá. Encantado e agradecido, Orunmilá determinou que Oxóssi, dali em diante, seria o 

rei de Queto (PRANDI, 2001). Também contam os mitos que, certo dia, Xangô, em uma 

consulta ao oráculo, recebeu a incumbência de realizar um sacrifício composto de búzios, dois 

galos, duas galinhas e dois pombos. Além disso, devia oferecer a roupa que estava usando e 

dar presentes aos amigos e parentes. E assim ocorreu, de modo que todos se reuniram para 

comer e beber do sacrifício, acompanhado de muita fartura e canto. Então se perguntou: 

Quem será nosso rei? Aclamado pela multidão em coro, Xangô se torna o rei de Oyó (PRANDI, 

2001). Essas duas divindades, porém, não obstante tenham recebido destaque no candomblé 

pioneiro, seriam cultuadas entre muitas outras, reunidas, pois, em um mesmo ambiente 

sagrado, distintamente do que ocorria no continente africano e nos calundus coloniais. 

Percebemos, assim, que desde a despedida dos primeiros navios negreiros mandados 

para alto-mar e desde os primeiros toques de atabaque em um calundu ou em um festejo de 

irmandade, inúmeras mudanças se sucederam. Enquanto o candomblé da Barroquinha 

lentamente implantava seus pilares, o movimento abolicionista se aquecia no seio da 

sociedade brasileira, juntamente com a crise do império e a popularidade das ideias liberais e 

positivistas, as quais anunciavam os tempos republicanos. Tais ideias eram divulgadas e 

apoiadas principalmente pela parcela modernizadora da sociedade, que entendia o sistema 

escravista como empecilho para o processo de industrialização do país. Todavia, o plano 

abolicionista se eximiu de medidas que dessem conta dos tempos posteriores à abolição, de 

modo que consequências desta ausência de planejamento de pronto se revelaram: 

desemprego, marginalização, inchaço das cidades (SILVA, 2005). Também durante os 

oitocentos, muitas mudanças relacionadas ao modo como a sociedade seria interpretada 

ocorreram, principalmente a partir das teorias de cunho evolucionista, somadas ao 

determinismo racial, por meio do qual se acreditava na existência de distintas raças humanas, 

umas mais aptas e superiores que as demais. Havia, portanto, duas decorrências lógicas para 

esse tipo de postulado: “enaltecer a existência de tipos puros – e portanto não sujeitos a 

                                                
31 Divindade das matas e da metalurgia. 
32 Pai de todos os Orixás. 
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processos de miscigenação – e compreender a mestiçagem como sinônimo de degeneração 

não só racial como social” (SCHWARCZ, 1993: 58). Nesse cenário, o candomblé, uma religião 

afro-brasileira e, em seu princípio, negra, se estabeleceu e posteriormente se expandiu.  

Foi no intuito de apresentarmos um breve exemplo do modo como se processou o 

delineamento de um terreiro de candomblé que nos atentamos e tratamos com especial 

prioridade o caso do candomblé da Barroquinha, o mais antigo terreiro da nação queto 

conhecido até agora. Essa escolha se baseou principalmente em sua constatada conexão a uma 

irmandade de pretos. Entretanto, sabemos que candomblés de outras nações, sem dúvida 

detentores da mesma importância histórica, cultural e religiosa, também atuaram como 

protagonistas no processo de constituição desta religião. Tal como ocorreu com o candomblé 

da Barroquinha, a partir desses terreiros muitos outros se descenderam, de modo que 

candomblés de distintas nações contribuíram para a tessitura de uma extensa e imbricada rede 

de terreiros relacionados e semelhantes entre si, os quais, mais tarde, se estenderiam para 

outras regiões brasileiras. Esse crescente número de candomblés, bem como o seu bem 

sucedido estabelecimento e sua posterior expansão, ocorridos apesar dos modos de controle e 

de discriminação da época, pode ser compreendido com base no reconhecimento de outra 

rede: a de “proteção” política, que partia de sujeitos detentores de poder social, os quais eram 

sabiamente atraídos pelos sacerdotes e incluídos nas tramas de relacionamento dos terreiros. 

Além disso, o posicionamento moderado de determinados governantes, que entrecortava a 

tirania de outros tantos, também contribuiu para o seu estabelecimento. Conde dos Arcos, 

governador e capitão geral da Bahia entre 1810 e 1818, era partidário da linha moderada, 

aplicada, claro, em prol da política de dominação colonial. Ele explica a sua abordagem:  

 

Batuques olhados pelo Governo são uma coisa, e olhados pelos Particulares da Bahia 

são outras diferentíssima. Estes olham para os batuques como para um ato ofensivo 

aos direitos dominicais, uns porque querem empregar seus escravos em serviço útil ao 

domingo também, e outros porque querem ter naqueles dias ociosos à sua porta, para 
assim fazer parada de sua riqueza. O Governo, porém, olha para os batuques como 

para um ato de que obriga os negros, insensível e maquinalmente, de oito em oito dias, 

a renovar as idéias de aversão recíproca que lhes eram naturais desde que nasceram, e 

que todavia vão se apagando pouco a pouco com a desgraça comum; idéias que 

podem considerar-se como o garante mais poderoso da segurança das grandes cidades 

do Brasil, pois se uma vez as diferentes nações da África se esqueceram da raiva com 

que a natureza as desuniu (CARTA do Conde dos Arcos, 1814 apud RODRIGUES, 1976 

apud SILVEIRA 2006: 256-257).  

  

Outra importante realidade provavelmente contribuiu para o seu estabelecimento e 

para a sua expansão: o modo como a crença no candomblé se encontrava – e ainda se encontra 

– de certo modo generalizada na sociedade brasileira (MAGGIE, 1992). Sendo assim, de acordo 
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com essa característica e com base nos modos de repressão empreendidos no decorrer do 

tempo, “aprendemos como juízes, advogados e praticantes do espiritismo e do candomblé 

compartilham as mesmas crenças e como todos têm o mesmo interesse em extirpar os 

‘charlatães’, deixando intocados os praticantes supostamente honestos” (FRY, 2005: 162). Diante 

disso, percebemos, inclusive, a impossibilidade de se pensar a sociedade brasileira a partir de 

“dois atores coletivos estanques, cada qual com os seus interesses, que determinavam os 

contornos da ‘cultura nacional’” (FRY, 2005: 162). Pelo contrário: estamos tratando de uma 

sociedade “em que todos compartilhavam conceitos e premissas culturais básicos”, de modo 

que “os candomblés, as macumbas, os espiritismos contemporâneos são o resultado de 

embates e negociações entre elite e povo, brancos e negros, letrados e iletrados ao longo dos 

anos” (FRY, 2005: 162). Fica demonstrado, portanto, que os constantes movimentos em torno 

das muitas “árvores da reinvenção”, dispostas, como mencionado, nos caminhos do 

colonialismo moderno, permitiriam muito mais do que reinvenções culturais, como aquelas 

que deram origem aos candomblés. Toda a sociedade precisou ser constantemente 

reinventada, principalmente no lido com uma realidade perpassada por hibridismos de tipos 

diversos, delineada, sobretudo, pelos trâmites do escravismo colonial, a partir dos quais os 

troncos das tais “árvores da reinvenção” seriam para sempre e necessariamente circundados. 

 

1.2. ELEMENTOS DA RELIGIOSIDADE AFRO-BRASILEIRA NA PROVÍNCIA DE GOIÁS 

 

ntre o término dos setecentos e o início dos oitocentos, enquanto o 

candomblé  aos poucos se estabelecia na Bahia, sempre envolto pelos 

contornos litorâneos, também pouco a pouco se delineava a própria província 

de Goiás. Devido ao distanciamento em relação ao litoral, ganhou a pecha de lugar isolado, o 

que lhe rendeu a alcunha de “sertão”
33

, ao contráro do espaço onde se desenvolvia o 

candomblé. Localizado no interior do país e povoado por sociedades consideradas bárbaras 

aos olhos europeus da época, estse “sertão” seria “inventado” pelos incursos dos bandeirantes 

paulistas que, liderados por Bartolomeu Bueno da Silva, se estabeleceram, em 1726, nas 

proximidades do Rio Vermelho, no curso do qual havia grandes depósitos de ouro. Em torno 

dessa descoberta nasceu a primeira capital goiana, atualmente conhecida como Cidade de 

                                                
33 É uma categoria construída em oposição à litoral, e “carregada de sentidos negativos, que absorveu o 

significado original, conhecido dos lusitanos desde antes de sua chegada ao Brasil – espaços vastos, 

desconhecidos, longínquos e pouco habitados –, acrescentando-lhes outros, semelhantes aos primeiros e 

derivados destes, porém específicos, adequados a uma situação histórica particular e única: a da conquista e 
consolidação da colônia brasileira” (AMADO, 1995: 149). 

E 
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Goiás (antes Vila Boa), assim como os demais arraiais pioneiros. Essa sociedade 

evidentemente contaria com a presença de africanos escravizados, os quais eram 

principalmente destinados ao trabalho nas minas e responsáveis pela numerosa quantia de 

ouro extraída naquele tempo. Estudos demonstram que o primeiro comboio de escravizados 

documentado nas instâncias oficiais aportou na província em setembro de 1752 (SALLES, 1992 

apud LOIOLA, 2009). Porém, assentos de batismo indicam que estiveram presentes desde a 

década de 1730, “o que não poderia ser diferente, pois os anos iniciais da colonização foram os 

mais ricos em achados minerais e, por conseguinte, de entrada de africanos escravizados” 

(LOIOLA, 2009: 31). Dessa forma, inúmeros sujeitos oriundos de além-oceano tiveram que 

reconstruir suas vidas na província goiana. Dentre tais sujeitos estava o africano Gaspar.  

Preto
34

 da nação mina, alforriado e casado com uma crioula chamada Domingas: esses 

são alguns poucos dados que conhecemos a respeito de quem teria sido Gaspar, apenas um 

dentre tantos outros personagens que contracenaram nos palcos dos tempos da escravidão em 

Goiás. Provavelmente nascido na primeira parte dos setecentos, Gaspar, com aproximados 

cinquenta anos de idade, morreu no ano de 1766, na cidade de Pirenópolis, antes Meya Ponte, 

tendo sido sepultado na Capela de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Em seu testamento 

declarou o desejo de que recebesse o acompanhamento do Reverendo Pároco e que ele 

dissesse, no dia de sua morte, uma missa de corpo presente, além de posteriores vinte missas 

pela sua alma (LOIOLA, 2009). Tais informações foram retiradas do seu registro de óbito, por 

meio do qual podemos supor que Gaspar, depois de ter conquistado sua alforria, tenha 

adquirido a quantia suficiente para que assegurasse também a salvação de sua alma, em vista 

dos altos preços cobrados pelas missas naquela época. Para demonstrar mais um exemplo, 

citamos o caso do cativo Antônio, que não possuía a mesma condição de Gaspar, pois, 

embora tenha recebido os sacramentos pós-morte, não deixou um testamento e nem mesmo os 

dez mil réis necessários para o pagamento do funeral (LOIOLA, 2009). Sendo assim, 

relacionados nos episódios mencionados a atitudes diante da morte, os casos de Gaspar e 

Antônio são reveladores da complexa sociedade goiana daquele tempo: não era formada 

somente por escravos e senhores, mas por “um sem-número de atores sociais cujo papel não 

estava bem definido, quase sempre pela contingência e pelas incertezas” (LOIOLA, 2009: 72).  

Foi provavelmente devido à sua condição de membro da irmandade da Capela do 

Rosário dos Pretos que Gaspar encontrou proteção para o seu corpo e sua alma, de modo que 

pudesse ser enterrado no altar-mor dessa mesma capela meia-pontense, tal como deveras 

                                                
34 Este termo se refere a escravizados e libertos nascidos no continente africano.  
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ocorreu, numa época em que os corpos dos escravizados eram abandonados à própria sorte 

(LOIOLA, 2009). Esta, no entanto, era apenas uma entre muitas outras irmandades de pretos que 

atuavam em paragens goianas, as quais podem ser compartimentadas em pelo menos dois 

tipos: as que aceitavam somente escravizados como membros e as que aceitavam também 

alforriados (MORAES, 2006). Eram parte do primeiro tipo as Irmandades de Nossa Senhora do 

Rosário de Pilar, Crixás, Traíras, São José do Tocantins e Vila Boa, enquanto que dentre as 

irmandades do outro tipo estavam a de Nossa Senhora da Boa Morte de Vila Boa e de São 

José do Tocantins, a de São Benedito de Vila Boa, a de São Miguel e Almas do Bonfim, e a 

de Nossa Senhora da Abadia do Moquém (MORAES, 2006). Funcionaram como espaços de 

“organização e reconstrução de uma solidariedade étnica que se perdera ao serem trazidos do 

continente africano” (MORAES, 2006: 280), principalmente nas festas das irmandades, quando, 

“apesar de se vestirem à maneira do branco, dançavam suas danças próprias e cantavam suas 

músicas ancestrais misturadas com as letras de cantos católicos” (MORAES, 2006: 284).  

Nas irmandades de pretos católicas, comprovadamente presentes na referida província 

desde seus primeiros anos, pessoas de distintas posições sociais podiam, não sem embates, 

experimentar modos de contato cotidiano. Essa diversidade também se aplicava ao quesito 

“cor de pele”, pois determinados cargos eram obrigatoriamente ocupados por brancos. Porém, 

tal diversidade não se apresentava somente entre brancos e negros, mas também entre negros 

escravizados, alforriados ou em vias de conquistar sua alforria. Nas irmandades de Meya 

Ponte, por exemplo, entre os anos de 1760 e 1776, os escravizados constavam como os 

associados mais numerosos (TABELA 2), enquanto que entre os anos de 1803 e 1810, os 

alforriados assumiram a liderança (TABELA 3). Entre os escravizados e os alforriados, 

particularmente, a diversidade se expressava também em outras esferas que não a estritamente 

social, visto que entraram em contato sujeitos nascidos em distintas partes do continente 

africano, donos de culturas diversas. Embora a documentação não forneça dados necessários 

para que afirmemos quais povos marcaram sua presença na província, podemos apontar os 

termos de procedência ou nações usados para classificar os escravizados, mesmo que consista 

em uma atribuição colonial e, portanto, imputada por outrem, quase sempre relacionada aos 

portos de embarque na costa africana ou a quaisquer semelhanças linguísticas aparentes.  
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Pautados nessa realidade, supomos que as irmandades goianas também atuaram como 

importantes espaços em que os escravizados e os seus descendentes puderam expressar parte 

de sua religiosidade reinventada, além de encontrarem possibilidades para se articularem 

inclusive politicamente, semelhantemente ao ocorrido nas irmandades baianas durante os 

setecentos e os oitocentos. Tal como tratamos anteriormente, membros de uma das 

irmandades católicas soteropolitanas participaram ativamente do processo de constituição de 

um dos mais antigos candomblés baianos, sendo esta irmandade inclusive considerada 

precursora desse mesmo terreiro, associada às influências de outras práticas afro-brasileiras, 

como as reuniões em torno dos calundus e o uso das bolsas de mandinga. Diante disso, 

surgem as seguintes questões: Quais eram as práticas religiosas afro-brasileiras presentes em 

Goiás em tempos coloniais?  Tinham as irmandades goianas contribuído para o delineamento 

de formações semelhantes aos candomblés baianos na província? Para além dessas 

irmandades, o cenário goiano apresentava outras formações similares àquelas presentes onde 
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o candomblé se constituiu, tais como os calundus e os patuás? Elementos responsáveis por 

permitirem o nascimento dessa religião na Bahia estiveram de algum modo presentes na 

província goiana, tais como a conexão ao mundo transatlântico, o hibridismo entre religiões 

africanas e o catolicismo, e, principalmente, a diversidade de nações e de etnias?  

Conquanto ainda existam controvérsias entre os pesquisadores que debatem as nações 

presentes em Goiás, são os da nação mina que parecem constar em maior número no âmbito 

da documentação conhecida até agora (LOIOLA, 2009). Foram chamados de minas todos 

aqueles que embarcaram em uma área da costa africana conhecida pelos europeus daquele 

tempo como Costa da Mina ou Costa dos Escravos, a qual corresponde às atuais repúblicas de 

Gana, Benin e parte da Nigéria, situada na parcela ocidental do continente. Consistia, pois, em 

um extenso território, povoado por centenas de reinos independentes, nos quais eram adotadas 

línguas distintas, boa parte delas nascidas como subdivisões de três matrizes predominantes: o 

adjá-evê, o iorubá e o akan-guang. Sendo assim, suas populações podiam se comunicar sem 

maiores empecilhos (SILVEIRA, 2006). Essa realidade contribuiu para que se delineasse como 

“uma área cultural relativamente homogênea, com costumes, estruturas políticas, religiosas e 

familiares semelhantes, embora com sua variedade” (SILVEIRA, 2006: 301), além das influências 

possibilitadas por um intenso intercâmbio provocado pelo comércio, pelas guerras de 

conquista, pela transferência de tecnologias e pelas migrações.  Entretanto, mesmo com essa 

relativa homogeneidade, predominaram as influências culturais dos iorubanos do leste, a que 

se somaram a contribuição dos akans da floresta, dos sonrais, dos baribas e dos tapas da 

savana (SILVEIRA, 2006). Boa parte dos milhares de minas que desembarcaram nos portos 

soteropolitanos, especialmente nos setecentos, era mandada para outras localidades 

brasileiras, destinados principalmente ao trabalho na mineração (SILVEIRA, 2006). 

É importante, no entanto, mencionar que os minas não foram sempre os mais 

numerosos. É o que demonstram os dados retirados dos registros de óbito de Meya Ponte, 

referentes aos anos de 1760 a 1810, que apresentam a predominância dos minas durante os 

setecentos, ao passo que nos oitocentos os angolas passam a assumir a dianteira (GRÁFICO 1). 

Nos assentos de batismo datados de 1764 a 1792, da Cidade de Goiás, os minas também 

aparecem como maioria absoluta (GRÁFICO 2). Essa realidade provavelmente se encontra 

relacionada ao auge da atividade mineradora e à recorrente compreensão de que os minas 

possuíam acurados conhecimentos e habilidades nessa mesma atividade, de modo que, de 

acordo com o secretário do Estado colonial brasileiro, Diogo de Mendonça Corte Real, “para 

o lavor do ouro só servem os da Costa da Mina por mais resolutos, fortes e temerários” 

(SILVEIRA, 2006: 306). Embora essa preferência tenha sido importante e até mesmo 
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determinante, os documentos de batismo podem esconder a presença de uma quantidade mais 

expressiva de angolas, visto que no porto em que predominantemente embarcavam em 

Luanda, os escravizados eram transportados somente após receberem o devido batismo, 

dispensando, pois, quaisquer providências posteriores nesse sentido (LOIOLA, 2009). Podemos, 

portanto, supor a presença de uma importante diversidade étnica em Goiás, muito embora só 

tenhamos acesso às procedências: se cada um dos termos que se referem a estas últimas 

esconderem sob sua denominação mais de uma cultura, a diversidade de pronto estará posta.   

 

 

 

 

 

Para além dos termos mina e angola, podemos apontar outras nações ou termos de 

procedência que aparecem em pequena quantidade nas documentações e que predominaram 

em períodos distintos, de acordo, especialmente, com a dinâmica interna ao próprio continente 

africano. A saber: cabo verde, luda, cobu, gentio da guiné, benguela, congo, monjolo, 

manseogena. E, ainda, buçá, rebolo, cabinda, moçambique (GRÁFICO 3). Sendo assim, embora 
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os minas, considerados a maioria, tenham vindo principalmente da parte ocidental africana, 

muitos outros, como os monjolo, rebolo, cabinda, congo, angola, benguela e moçambique 

provavelmente vieram das imediações dos portos situados na parte centro-ocidental africana e 

do Moçambique (KARASH, 1987 apud SOUZA, 2006). Nesse sentido, devemos ressaltar que “não 

existe qualquer homogeneidade nos nomes das procedências: vão desde os nomes de ilhas, 

portos de embarque, vilas e reinos a pequenos grupos étnicos” (SOARES, 2000: 109). Ao mesmo 

tempo, esses termos de procedência não operaram da mesma maneira em todo o país, tendo 

em vista que um mina na Bahia podia ser considerado um nagô no Rio de Janeiro, ou vice-

versa (SOARES, 2000). Curiosamente, no cenário goiano, os nagôs aparecem desassociados dos 

minas, dando a entender que consistem em duas procedências distintas. Sabemos, no entanto, 

que o termo nagô, nascido como um apelido dado pelos jejes, acabou se tornando sinônimo de 

iorubá na Bahia. E os iorubás, em sua maioria, provavelmente embarcaram na Costa da Mina, 

pois viviam em suas proximidades. Sendo assim, no caso da nação nagô, possivelmente não 

foram os portos de embarque que determinaram quais termos seriam usados para defini-los. 
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Esses termos e critérios de diferenciação dos escravizados começaram a ser gestados 

desde as primeiras incursões portuguesas ao continente africano, ainda no decorrer do século 

XVI. E eram nas paróquias nas quais recebiam o batismo, “aqui ou nos portos de embarque, 

em cada livro paroquial, em cada assento, que esses critérios eram mais regularmente 

atualizados“ (SOARES, 2000: 95), o que demonstra o modo como as esferas religiosa e civil da 

vida das populações coloniais se encontravam pouco diferenciadas. Isso porque, “para além 

do seu aspecto sacramental, o assento de batismo identifica a população, registrando, para 

vários fins, o nome do batizado, o nome dos pais e, no caso dos escravos, o dos proprietários” 

(SOARES, 2000: 95). Era, pois, por intermédio do batismo, ou mesmo por sua ausência, que se 

determinava o grau de inserção dos escravizados no âmbito da sociedade colonial, de modo 

que podiam ser classificados como ladinos (aqueles que receberam o batismo e aprenderam o 

português), boçais (que não conheciam a língua portuguesa) ou pagãos (que não receberam o 

batismo), tal como ocorria no cenário goiano dos setecentos (LOIOLA, 2009). Sendo assim, o 

conhecimento da língua nacional e, principalmente, o batismo, eram as portas de entrada para 

o mundo colonial. É certo, porém, que muitos escravizados morreriam sem nunca terem 

deixado de ser representados como boçais e pagãos, sobretudo pelo fato de que determinados 

mineiros optavam por não os levarem até as pias batismais, na tentativa de acobertar o 

montante de sua escravaria e, assim, despistar a cobrança de tributos (LOIOLA, 2009).  

Independentemente dos locais e dos portos nos quais embarcavam, muitos africanos 

escravizados que foram negociados e comprados por senhores goianos antes permaneceram 

temporariamente na Bahia, no Rio de Janeiro ou em Minas Gerais, onde aprendiam o 

português (KARASH, 2000a apud LOIOLA, 2009). Eram posteriormente levados em comboios 

pelas rotas que conectavam o litoral ao interior do país, principalmente pelo chamado 

Caminho do Sertão ou Caminho dos Currais. Este último partia do atual município de 

Cachoeira da Bahia e acompanhava a margem do Rio São Francisco, passando pelo arraial de 

São José do Duro, norte de Goiás, de onde seguia até Meya Ponte, local em que os 

escravizados eram recontados e distribuídos para outros arraiais (LOIOLA, 2009). Uma 

caminhada que durava cerca de três meses no período da seca e quatro meses no período das 

chuvas, tempo em que fugas, mortes e ataques dos naturais da terra ocorriam frequentemente 

(LOIOLA, 2009). Preferido em relação aos demais caminhos, como os que partiam do Rio de 

Janeiro, São Paulo ou do Grão Pará e Maranhão, e atraente principalmente no decorrer dos 

setecentos, o Caminho do Sertão apresentava determinadas facilidades aos comboieiros, como 

a abundância de alimento e água, o clima mais ameno, o apoio das fazendas e a possibilidade 

de acobertar o contrabando (MARTINS; SILVA, 2006 apud LOIOLA, 2009). Dessa forma, a capital 
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baiana se constituiu como importante ponto de abastecimento para as regiões mineratórias, de 

onde partiram numerosos africanos e poucos crioulos (TABELA 4), o que nos leva a supor que 

boa parte dos escravizados transportados para Goiás eram nascidos no continente africano.  

 

 

 

Fica deste modo demonstrado que, além da possibilidade de abarcar uma considerável 

diversidade cultural, os arraiais goianos, apesar da distância, se encontravam intimamente 

conectados às extensões litorâneas, especialmente à capital baiana. Sendo assim, tal como no 

mercado carioca e mineiro, regularmente abastecidos de pretos novos (adultos não batizados), 

a parcela de escravizados destinados ao mercado goiano “não deve ser computada como 

tráfico interno e sim, como acontece nos pontos de apresamento, como um trecho interno da 

rota transatlântica” (SOARES, 2000: 77). Essa realidade reveste a província goiana de um caráter 

dinâmico, uma vez que se “encontra em constante contato não só com o reino – Portugal – 

mas também com outras extensões do Império Português, como a África” (LOIOLA, 2009: 39), 

ao mesmo tempo em que obedecia às transformações ditadas pela dinâmica interna daquele 

continente, tendo em vista que as disputas e as guerras ali transcorridas alteravam a 

predominância deste ou daquele grupo de escravizados nos arraiais goianos (LOIOLA, 2009). 

Mesmo assim, podemos afirmar que nenhum desses mesmos arraiais adquiriu, naquele tempo, 

a dimensão e o cosmopolitismo
35

 presentes nas proximidades soteropolitanas, realidade 

                                                
35 O Dicionário de Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda (1996), aponta as seguintes dimensões 

para o termo: Cosmopolita [Do grego kosmopolites] S. 2g. 1. Indivíduo que vive ora num país, ora noutro, 

adotando-lhes com facilidade usos e costumes. 2. Pessoa que se julga cidadão do mundo inteiro, ou para quem a 

pátria é o mundo: “Ele tinha viajado em toda a Europa, era um cosmopolita na grande acepção filosófica da 

palavra, inteiramente lavado de preconceitos de raça e de nação.” (Ramalho Ortigão, A. Holanda, p. 241). Adj. 

2g. 3. Que passa a vida a viajar em diversos países. 4. Que é de todos os países. 5. Que apresenta aspectos 

comuns a vários países: São Paulo é uma cidade cosmopolita. 6. Que sofre influência do estrangeiro: 
mentalidade cosmopolita. 7. Próprio de cosmopolita (1 e 2): costumes cosmopolitas. 8. Bot. Diz-se das espécies 
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determinante para o nascimento das religiões afro-brasileiras naquelas paragens. Entretanto, 

outros importantes elementos determinadores do nascimento das mesmas, como vimos, 

podiam ser encontrados na província goiana. Entre eles, o contato com o catolicismo, a 

diversidade de nações e de etnias, bem como a conexão ao mundo transatlântico.  

Apesar disso, nenhuma modalidade religiosa similar ao candomblé baiano, ao xangô 

pernambucano, ao tambor de mina maranhense ou ao batuque gaúcho, religiões dedicadas ao 

culto das divindades de procedência africana, como os Orixás, os Voduns e os Inquices, 

parece ter marcado sua presença na província e na capitania goiana, muito embora tais 

divindades provavelmente tenham sido reverenciadas, sem que isso se desse em espaços 

constituídos tal como o que chamaríamos de terreiros. Mesmo assim, não podemos, pois, 

deixar de considerar a possibilidade de algo similiar aos terreiros ter, sim, marcado sua 

presença, a respeito da qual ainda desconhecemos devido à carência de pesquisas e/ou de 

documentação que subsidie essa hipótese. Por outro lado, devemos, ainda, considerar que um 

“grupo reorganizado, em novas condições, pode optar ou não pela reconstrução de suas 

antigas formas de organização, seja no nível da cultura, da política ou no social”, além do que, 

“mesmo quando opta por ela, nunca reproduz a situação anterior” (SOARES, 2000: 115). É nesse 

sentido que importa mencionarmos a presença de outros tipos de manifestações religiosas que, 

mesmo sendo totalmente distintas do candomblé e das demais religiões “tradicionais”, e 

mesmo estando estreitamente relacionadas à instituição católica, podem ser consideradas afro-

brasileiras: as festas promovidas pelas irmandades de pretos católicas. 

É o caso das congadas, presentes na Cidade de Goiás desde os tempos escravistas, tal 

como afirma a oralidade, e que despontam nas ruas em maio, durante os festejos do Divino 

Espírito Santo, em outubro, na Festa de Nossa Senhora do Rosário e, em determinados anos, 

também em julho, no decorrer das festividades dedicadas a Santana, a padroeira da cidade. De 

acordo com os depoentes brancos, moradores da antiga capital, as congadas partiram de um 

modelo africano, pagão, para uma forma cristã de coroação dos seus reis, cuja cerimônia teria 

sido mais tarde reunida às festas dedicadas aos santos do catolicismo (BRANDÃO, 2004). Para 

eles, as danças retomam rivalidades entre sociedades africanas, um dos motivos que reiteram 

a compreensão de que se trata de uma dança proveniente deste continente, além de seu 

                                                                                                                                                   
que se espalham pela maior parte do globo, espontaneamente. Cosmopolitismo S. m. 1. Qualidade ou maneira de 

viver de cosmopolita: “O bairrismo do povo contrastava com o cosmopolitismo dos fidalgos” (Antero de 

Figueiredo, Leonor Teles, p. 74). 2. Filos. Atitude ou doutrina que prega a indiferença ante a cultura, os 

interesses e/ou soberanias nacionais, com a alegação de que a pátria de todos os homens é o Universo 

(HOLANDA, 1996). No presente texto, entendemos a cidade cosmopolita como aquela na qual circulam 

influências culturais advindas de muitas partes do mundo, isto é, cujo centro irradiador não seja somente a 
Europa, muito embora assim deseje o projeto moderno eurocêntrico e progressista. 
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“próprio nome e das palavras de línguas africanas ditas pelos contendores durante as 

embaixadas, para as quais nem mesmo os dançadores mais idosos conseguem atribuir 

qualquer significado” (BRANDÃO, 2004: 151). Uns poucos relacionam essas cerimônias a 

irmandades como a de São Benedito e a de Nossa Senhora do Rosário, embora não existam 

mais nesta cidade, tal como se apresentam e ainda mantêm seus reinados em Pirenópolis. Para 

alguns participantes negros, a dança rememora a luta entre povos rivais, dos quais pelo menos 

um provém do continente africano, enquanto para outros retoma o fim da escravidão. Mas 

parece consenso que “mesmo vindo da África e rememorando lutas entre grupos de guerreiros 

inimigos, a dança é funcionalmente uma forma de culto e homenagem aos santos católicos 

protetores dos negros: Nossa Senhora do Rosário e São Benedito” (BRANDÃO, 2004: 153).  

Por outro lado, para além das festas das irmandades de pretos, uns poucos sinais 

apontam para a presença de outros tipos de manifestações da religiosidade afro-brasileira no 

âmbito da província e da capitania goiana, as quais eram similares às encontradas na Bahia e 

podiam ou não estar relacionadas a essas mesmas irmandades. Tal suposição parte da análise 

dos relatos deixados por depoentes europeus, dentre eles representantes eclesiásticos, 

estudiosos viajantes e comandantes militares, que, ao delinearem suas representações a 

respeito da província, além de darem subsídio para as nossas suspeitas, também deixaram 

transparecer o modo como o “discurso colonial” se pauta em binarismos que opõem o modelo 

ocidental (civilizado, adiantado, desenvolvido, bom) ao restante do mundo (selvagem, 

atrasado, subdesenvolvido, ruim). Desse modo, se expressa uma fronteira cultural posta entre 

“nós” e “eles” no âmbito de uma relação que produz e reproduz o outro como inferior, ao 

mesmo tempo em que “permite definir o nós, o si mesmo, em oposição a este outro, ora 

representado como caricatura, ora como estereótipo, e sempre como uma síntese aglutinadora 

de tudo aquilo que o nós não é e nem quer ser” (COSTA, 2006: 86). Com base nessa perspectiva, 

primeiro iremos considerar o documento composto pelo português Raymundo José da Cunha 

Mattos, que atuou como comandante militar da província goiana entre os anos de 1823 e 1826. 

Esse documento, denominado “Chorografia Histórica”, outrora se constituiu como parte dos 

relatórios enviados ao Imperador Dom Pedro I, em 1824, no intuito de prover detalhamentos 

sobre a sociedade goiana dos oitocentos. Duas partes do relatório são reveladoras:  

 

1. Algumas senhoras cantam sofrivelmente e tocam saltério, cítaras, guitarras e violas: 

poucas sabem dançar; as mulheres ordinárias também dançam boas coisas, mas a sua 
favorita paixão é pelos lundus, em que mostram destreza incomparável (CUNHA, 1979: 

93).  
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2. Alguma gente em Goiás acredita em feitiçarias; a mais ignorante anda armada de 

breves da marca, orações, penas, cabelos, ossos, pedras e outras ridicularias que para 

livres de venenos, mortes repentinas, ficarem inculneráveis, não serem presos, etc., 

etc. Estes breves, orações, etc., tem grande valor. Pouca gente reputa aziagos certos 

dias da mesma semana; mas consideram como agouro o canto de várias aves, 

principalmente de noite; apesar disso não há tanto medo de bruxas como em Portugal 
(CUNHA, 1979: 94).  

 
 Na primeira das partes anteriormente citadas, o comandante se preocupa em apresentar 

um pouco a respeito das artes praticadas na província, especialmente a música e a dança. Em 

termos musicais, o autor menciona o canto e o uso de instrumentos de corda como atividades 

da competência das senhoras, a quem, quando assim denominadas, o comandante empresta 

um tratamento cordial e respeitoso. Essas senhoras, no entanto, não se destacam na dança, a 

respeito da qual o documento não apresenta o mesmo detalhamento dado à música. Isso se 

deve ao fato de que a dança aparece representada como competência das “mulheres 

ordinárias” que, embora dancem coisas consideradas boas, possuem habilidade apropriada aos 

chamados “lundus”, certamente compreendidos como o oposto de “coisa boa”, tal como o 

conector “mas” nos dá a entender. Lundu consiste em uma dança de par solto, quase sempre 

acompanhada de canto, nascida no continente africano (CASTRO, 2005). Nesse sentido, 

supomos que as chamadas “mulheres ordinárias” podiam ser as pretas, cativas ou libertas, as 

poucas que se aventurariam em um tipo de manifestação provavelmente mal vista pelas 

autoridades e pela camada dominante, tal como mostra o próprio tom de desaprovação do 

comandante. Fica, portanto, a desconfiança de que essas mulheres, ao praticarem os seus 

lundus, termo pouco distinto da palavra calundu, davam a eles um sentido que transpunha a 

simples dança para assumir uma acuidade ritual-religiosa. Exatamente como nos calundus 

baianos, nos quais a dança é um importante mecanismo usado para reverenciar as divindades. 

 Sendo assim, algumas questões nos parecem especialmente importantes: podemos 

afirmar a atuação de um ou outro calundu em Goiás? Estariam aquelas mulheres, quando 

assistidas pelo comandante, envolvidas em danças recreativas, pura e simplesmente, ou suas 

divindades recebiam, naquele momento, as devidas honrarias? Estaria o comandante usando o 

termo “lundu” para se referir, na verdade, a um calundu? É certo que uma possível confusão 

ocasionada pelas semelhanças existentes entre os termos não consiste em uma pista 

necessariamente interessante para afirmarmos a presença de calundus na província. Todavia, 

um outro relato, datado de 1780 e de autoria do eclesiástico João Almeida Cardozo, se somado 

àquele primeiro, parece contribuir para uma compreensão que aponta nesse sentido. 

Primeiramente porque em seu relato ocorre o uso do termo “batuque” no intuito de denominar 

os “ajuntamentos profanos” a que se referia, o que parece interessante se considerarmos que 
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esse mesmo termo era bastante usado pelos desavisados depoentes dos calundus baianos, 

impossibilitados de se aterem à diferença entre um simples batuque e um conjunto de 

atividades individuais e coletivas, um movimento de constituição sob a liderança de um 

sacerdote. Além disso, de maneira bastante reveladora, o eclesiástico ainda se atenta para a 

presença de determinadas expressões de hibridismos, pois relata o que denomina como sendo 

uma “mistura” entre práticas cristãs e ações “indecentes”, consideradas semelhantes àquelas 

dedicadas aos “falsos deuses”, um dia cultuados pelos “gentios”. Eram, pois 

 

(...) ajuntamentos profanos a que costumam chamar Juizados, com músicas, e concurso 

de muita gente de ambos os sexos, que por fim veem a parar em bailes, Saraus, 

batuques, e outros profanos divertimentos, indignos de se praticarem entre Cristãos, 

por serem misturados com ações indecentes e escandalosas, e por isso em tudo 

semelhantes àqueles que a Gentilidade fazia aos seus falsos deuses (RELATO do 

Eclesiástico João Almeyda Cardozo, 1780 apud LOIOLA, 2008: 65).  

 

Na segunda parte do documento composto por Cunha Mattos, o tom de desaprovação 

se apresenta de um modo ainda mais acentuado. Impaciente com a constatada presença de 

pessoas da província que acreditavam naquilo que chamou de “feitiçaria”, o comandante apela 

para um tipo de descrição bastante detalhada, com o aparente intuito de convencer os leitores 

de sua opinião: aquelas “ridicularias” eram para pessoas “ignorantes”. Para tanto, enumera os 

itens com os quais os usuários se armavam: “breves da marca, orações, penas, cabelos, ossos, 

pedras”. Estes eram empunhados por aqueles que queriam permanecer “livres de venenos, 

mortes repentinas, ficarem inculneráveis, não serem presos”. Toda essa descrição em muito se 

assemelha à definição das chamadas bolsas de mandinga ou patuás, amuletos bastante usados 

no nordeste do país, principalmente durante os setecentos, os quais eram compostos pelos 

mesmos materiais e eram usados pelos mesmos motivos descritos no documento acima. 

Sendo assim, nos parece provável que os patuás tenham sido usados em Goiás, primeiramente 

porque o termo “breve” consiste em um sinônimo para patuá (LODY, 2006) e depois porque 

imaginamos que usar um amuleto, em uma sociedade mineradora e distante dos olhos do 

Império, seria uma precaução de bastante sentido, não somente para os escravizados e seus 

descendentes, como também para as pessoas de posses, poder e prestígio. Se usadas naquela 

província, provavelmente articulariam em seu seio elementos culturais africanos, indígenas e 

europeus. Estes últimos lembrados no âmbito do próprio documento, quando o autor 

menciona as bruxas, personagens relacionados ao imaginário das sociedades europeias.  

 Uma quarta pista, também datada dos oitocentos, se encontra na obra da dupla de 

viajantes europeus, Spix e Martius, que receberam a incumbência de estudar, em princípio, a 
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natureza sul-americana, a pedido do então monarca alemão, entre os anos de 1817 e 1820. Suas 

pesquisas foram aos poucos acrescidas de dados relacionados a temas da história, da política e 

da economia, bem como do cotidiano das sociedades, dos costumes e da religião, os quais 

extrapolavam o campo de atuação daqueles dois naturalistas, um zoólogo e o outro botânico. 

Neste meio tempo, a dupla passou por muitas localidades brasileiras, inclusive pelas terras 

goianas, a respeito das quais, dentre as outras impressões por eles escritas, podemos acessar a 

rápida menção a uma cerimônia fúnebre protagonizada por sujeitos escravizados. Nela, os 

autores apresentam o que afirmam se tratar de um “entame”, termo proveniente da palavra 

banta “intambe” e que denomina aquilo que compreendemos como funeral (CASTRO, 2005). 

Embora imbuídos da noção europeia de progresso – ou justamente por isso –, determinadora 

da representação dos autores, os escritos demonstram nas primeiras linhas certa admiração em 

relação ao modo como se transcorria a cerimônia, perpassada de tocante comoção e de 

respeitosa relação com os ensinamentos ancestrais. Entretanto, essa mesma cerimônia acaba 

posteriormente reduzida a uma prática “extravagante” e “licenciosa”, possuidora, pois, de um 

caráter desregrado e libertino, momento em que se evidencia a ótica redutora colonialista.  

 
Não achamos viva alma, nem no pátio, nem na espaçosa habitação, e admirados, já 

queríamos retirar-nos, quando prantos lamentosos nos chamaram para uma afastada 

palhoça. Ali encontramos toda a família e a numerosa criadagem preta, chorando em 

volta de um corpo que estava costurado num lençol de algodão como as múmias do 

Egito. Explicaram-nos que a morte de uma escrava era o motivo dessa lúgubre 

solenidade, pois os africanos não se deixam demover de prestar, segundo os costumes 

pátrios, os últimos deveres aos mortos. As lamentações são feitas pelos negros com 
tanto fervor e vivacidade, que os fazendeiros consideram pouco prudente negar para 

isso o consentimento. Esta cerimônia religiosa chamada entame pelos negros, é 

celebrada, na Guiné, de portas fechadas e degenera freqüentemente na mais licenciosa 

extravagância, razão porque o Sr. Frota só com sua presença receava poder contê-los 
(SPIX; MARTIUS, 1981 apud AMADO; GARCIA; PALACÍN, 1995: 199-200).   

 

 Não nos surpreendemos, no entanto, em notar que os estudiosos tenham se admirado 

com as demonstrações que imprimiam naquela cerimônia uma notável importância. Sabemos 

que, em muitas sociedades africanas, o momento da morte possui um sentido distinto daquele 

conhecido nas sociedades ocidentais, sobretudo por causa da importância atribuída aos 

ancestrais no seio das comunidades. Entre os iorubanos, por exemplo, os mortos, “enquanto 

são lembrados pelos parentes vivos, fazem parte de um passado recente que se confunde com 

o presente e, assim, participam da experiência presente dos vivos” (PRANDI, 2005: 34). Isso 

decorre de tal modo que os ancestrais, chamados de “egunguns”, possuem um importante 

papel no “controle da moralidade do grupo e na manutenção do equilíbrio social através da 

solução de pendências e disputas pessoais” (PRANDI, 2005: 54). Quando se trata do espírito de 
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mortos ilustres, reis ou sacerdotes importantes são “cultuados e se manifestam nos festivais de 

egungum no corpo de sacerdotes mascarados, quando então transitam entre os humanos, 

julgando suas faltas e resolvendo as contendas e pendências de interesse da comunidade” 

(PRANDI, 2005: 54). Essa poderia ser uma das causas de toda a mobilização relatada pelos 

viajantes. Poderia, ainda, ser um dos motivos para o tipo de cuidado dispensado ao corpo, que 

se encontrava coberto por um pano provavelmente da cor branca – como o tecido usado para 

envolver as citadas múmias egípcias –, os quais são amplamente usados em cerimônias 

fúnebres afro-brasileiras, como o “axexê” praticado nos candomblés. É o que podemos notar, 

por exemplo, nesta descrição que demonstra parte dos preparativos da referida cerimônia:  

 

Antes do axexê, é preciso preparar o quarto do defunto: o Ilê Igbô Akú, uma cabana 

improvisada, afastada da casa dos orixás. Se um egun tiver sido implantado no 
terreiro, a cabana será feita ao lado de sua casa. Ela deverá ser revestida com panos 

brancos, e terá uma esteira estendida para colocar o lençol e o travesseiro do defunto. 

A cabeça é representada por uma cabaça com pescoço, com cabelos, com boca e olhos 

pintados. Um pequeno alguidar servirá para mantê-la de pé, e nela é fixado um 

ekodidé. Na esteira, coloca-se também uma roupa de ração, um camisu, uma saia, uma 

bata ou calçolão, e um abadá. Ao lado, colocam-se os objetos que a pessoa usava todo 

dia (...). Em um canto da cabana ficam reunidos os assentamentos dos orixás e os trajes 

rituais. Perto da cabeceira, coloca-se um alguidar coberto com um pano branco e uma 

quartinha. Diante desse alguidar, faz-se um monte de areia cercado por três traços de 

ossum, wáji e efun. Por fim, prepara-se um grande cesto forrado com plástico 

resistente e revestido com tecido branco. (...) Segundo os costumes de cada terreiro, o 

axexê é tocado com instrumentos diferentes: na maioria das vezes, os atabaques são 
excluídos. O elemento principal é uma cabaça (...). Essa cabaça representa a cabeça da 

pessoa que morreu. Se o axexê é feito para duas pessoas, dispõe-se de duas cabaças. 

Em alguns terreiros, a cabaça cortada ao meio é acompanhada do menor dos 

atabaques; os outros dois não participam da cerimônia e ficam cobertos com um 

lençol branco até o final (...). São dispostos, na frente do banco dos tocadores, dois 

mariwôs e dois ixãs, estendidos no chão, delimitando assim um espaço onde se 

colocam os instrumentos de toque, uma cuia, uma quartinha, um maço de velas e um 

castiçal de barro. Enquanto não começa a cerimônia, a obrigação fica coberta por um 

grande pano branco (...). Ao cair da noite, os membros do terreiro se reúnem no 

barracão. Todos que assiste à cerimônia são obrigados a se vestir de branco (...). A 

assistência fica disposta em duas filas perpendiculares aos instrumentos. As mais 
antigas na frente, as mais jovens atrás (...). A ialorixá, com a ajuda de um ogã, levanta 

por três vezes o pano branco, e por fim o retira dizendo: Atilerió iá, iá, iá... 

(COSSARD, 2008:193-194, grifo nosso) 

 

Uma quinta pista também nos leva a relacionar o que se passava na província a mais 

um momento ritual que, tal como o axexê, iria mais tarde compor o corpo de ritos dos 

candomblés. Curiosamente, essa mesma pista aparece no Livro de Termos de uma irmandade 

de pretos, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos da Cidade de Goiás, datado 

de 1791, e consiste em uma advertência do padre José Maria Santana Fernandes aos 

participantes da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Crixás, a respeito “das danças 

supersticiosas que os ditos pretos divididos em nações e com instrumentos próprios de cada 
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um, dançam com diversos movimentos de corpo” (RELATO do Padre José Maria Santana Fernandes, 

1791 apud MORAES, 2006: 287). Diante desse relato, consideramos interessante a preocupação do 

depoente em afirmar que os “pretos de nação” empunhavam “instrumentos” próprios enquanto 

dançavam, pois esse mesmo detalhamento imediatamente nos remete às cerimônias públicas 

do candomblé, nas quais os adeptos em transe dançam adornados com os elementos e as cores 

de suas divindades, ao mesmo tempo em que empunham objetos rituais. Os adeptos de Iansã, 

por exemplo, a divindade das tempestades, levam nas mãos uma espada e um “eru”, uma 

espécie de espanta-moscas, símbolo do poderio real; já os adeptos de Oxóssi, a divindade da 

caça, empunham um “ofá”, o que conhecemos como arco e flecha, bem como um “eru” 

semelhante ao de Iansã, pois, de acordo com os mitos, ambos um dia ocuparam postos reais. 

Sendo assim, essa prática herdada de culturas africanas podia, quem sabe, ter sido, em outras 

roupagens, usada na província goiana em momentos rituais semelhantes aos ocorridos nos 

calundus baianos, embora saibamos que o depoente podia estar se referindo ao congado.  

Finalmente, um último – mas não menos importante – relato também aponta para a 

presença de outros tipos de manifestações da religiosidade afro-brasileira. Retirado do 

documento denominado “Notícia Geral da Capitania de Goiás”, de 1783, esse relato se destaca 

por abordar a questão das punições dadas àqueles que praticavam “ridicularias” e 

“superstições”, as quais foram ilustradas por “bonecos que falavam e tinham a particularidade 

de adivinhar”, prontamente disponibilizados pelos “pretos que davam fortuna”. Ao que tudo 

indica, tais punições teriam ocorrido a mando do então governador da capitania, Luiz da 

Cunha Menezes, que “mandou prender a todos os que usavam desta ridicularia, mandando-

lhes fazer um castigo público, os mandou meter em calcetas e trabalhar nas obras públicas”. 

Tal providência se somava a outras tomadas por ele no decorrer de seu governo, ocorrido 

entre 1778 e 1783, principalmente relacionadas ao controle dos quilombos e das alianças 

estabelecidas entre os quilombolas e os escravizados (LOIOLA, 2009). Esse relato se destaca, 

ainda, por mencionar a atividade de adivinhar como possível competência dos pretos, o que 

indica a presença do uso de oráculos, tais como os consultados desde tempos remotos em 

distintas sociedades africanas. Entre os iorubanos, por exemplo, os sacerdotes de Ifá, a 

divindade da adivinhação, são os responsáveis pelo oráculo, que se baseia no conhecimento 

de um extenso leque de mitos que narram acontecimentos passados, ciclicamente retomados 

no presente (PRANDI, 2005). Tipos de oráculos pareciam ser importantes também na província: 

 
Estava esta Vila com um relaxamento a respeito dos feitiços. Já havia bonecos que 

falavam e tinham a particularidade de adivinhar. Estimavam muito as mulheres do 

fado aos pretos que davam fortuna. Com a certeza desta superstição, mandou prender 
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a todos o que usavam desta ridicularia, mandando-lhes fazer um castigo público, os 

mandou meter em calcetas e trabalhar nas obras públicas, e é felicidade de quem 

governa serem as suas ações a satisfação do povo (NOTÍCIA Geral da Capitania de Goiás, 

1783 apud AMADO; GARCIA; PALACÍN, 1995: 199). 
 

 Diante desses relatos, podemos perceber o modo como os depoentes teceram suas 

representações, ao mesmo tempo em que deram amostras do que consiste o “discurso 

colonial”, pautado inclusive em binarismos de muitos tipos e procedências que, no caso da 

província goiana, foram assim expressos: mulheres ordinárias e senhoras, ignorância e 

esclarecimento, profano e sagrado, gentilidade e civilidade, falsos deuses e Cristo. Dessa 

maneira, considerados como fenômenos desassociados do modelo cartesiano, branco e cristão, 

as práticas e expressões afro-brasileiras são de pronto posicionadas em um patamar de 

inferioridade. Quando as adivinhações, os amuletos e a cerimônia do entame, por exemplo, 

são rapidamente resumidos ao posto de “ridicularias”, também os conhecimentos e os saberes 

inerentes a essas práticas se vêm preteridos pela “colonialidade do poder”, isto é, por uma 

estrutura cognitiva de dominação empreendida pelo pensamento racionalista europeu. 

Acabam, portanto, interpretadas como o oposto perfeito da ciência e da razão, os quais, no 

interior do “discurso colonial”, consistem nas únicas maneiras legítimas de se conhecer o 

mundo (MIGNOLO, 2003). Percebemos, logo, o encadeamento de “estereótipos”, os quais 

operam como a principal estratégia discursiva do colonialismo, além de se constituir como 

“algo que deve ser ansiosamente repetido, como se a duplicidade essencial do asiático ou a 

bestial liberdade sexual do africano, que não precisam de prova, não pudessem na verdade ser 

provados jamais no discurso” (BHABHA, 2007: 105). Sendo assim, por meio do uso de 

estereótipos, a dominação colonial atribui a si mesma uma justificativa discursiva para existir.  

Expostos os relatos, nos resta, ainda, a suspeita de que sujeitos, como o ex-escravo e 

membro da irmandade da Capela do Rosário dos Pretos, Gaspar, de quem falamos 

anteriormente, podiam perfeitamente frequentar cerimônias realizadas em calundus, sob a 

liderança de um sacerdote calunduzeiro, além, claro, das reuniões e das festas das irmandades. 

Enquanto isso, preocupados com a atração de “bons fluidos”, podiam também dependurar 

patuás na cintura ou ao redor do pescoço, de modo a, quem sabe, ostentá-los juntamente com 

terços e medalhas dos santos católicos. Plenamente possíveis, hibridismos desta qualidade 

somente reforçariam a constatada complexidade e diversidade inerentes à sociedade goiana 

daquele tempo, bem como a compreensão de que as festas e as demais cerimônias 

empreendidas pelas irmandades de pretos provavelmente não se firmaram como o único meio 

de expressão da religiosidade afro-brasileira. Outros mecanismos certamente escaparam do 

controle dos poderosos, impulsionados por estratégias que, silenciosas ou não, estavam 
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inscritas a princípio em um “locus de enunciação” que pode ser compreendido como um 

“terceiro espaço”: nem do colonizador e nem do colonizado, pertencente, pois, a ambos e ao 

mesmo tempo a nenhum. Um “terceiro espaço” que “não se refere a um locus fixo na tessitura 

social, mas sim ao instante no qual o caráter construído e arbitrário das fronteiras culturais 

fica evidenciado”, o que ocorre “quando signos são deslocados de seu referenciamento 

espacial e temporal e ainda encontram, por assim dizer, em movimento, ou seja, não foram 

inscritos em outro sistema de representação totalizante” (BHABHA, 1994 apud COSTA, 2006: 94).  

Por outro lado, sabemos que as pistas trabalhadas não são suficientes para afirmarmos 

com convicção a existência dos patuás e dos calundus na província goiana, tal como ocorria 

na sociedade baiana dos setecentos e dos oitocentos, apesar de manifestações aparentemente 

esparsas, como os lundus, a cerimônia do entame e as sessões oraculares tenham marcado sua 

presença. Essas expressões podiam ou não estar relacionadas a um calundu, do mesmo modo 

que podiam ou não estar relacionadas às irmandades de pretos católicas. Podemos no máximo 

supor que modalidades reinventadas e, portanto, somente similares aos patuás e aos calundus 

baianos tenham sido adotadas, pois nos parece improvável que os escravizados destinados às 

minas goianas tenham permanecido insensíveis a estes tipos de expressão. Principalmente 

devido à sua comum e preliminar permanência em localidades nas quais os patuás eram 

bastante usados e os calundus largamente frequentados, o que aponta para a possibilidade de 

essas práticas terem sido aprendidas, ao mesmo tempo em que recebiam o batismo e entravam 

em contato com a língua portuguesa. Se correta, tal suposição aponta para uma importante 

distinção entre o cenário baiano e o cenário goiano daquele tempo. No primeiro, o trinômio 

patuás-calundus-irmandades abriu as portas para a constituição de uma religião pautada 

sobretudo no culto aos Orixás, ao passo que no segundo, apesar de divindades como estas 

terem certamente recebido suas honrarias, aquele mesmo trinômio – até onde nossas pesquisas 

puderam alcançar – não precedeu a formação de um espaço parecido com os terreiros afro-

brasileiros ou de uma religião dedicada aos Orixás, como o são os candomblés baianos.  

 Um trio de possibilidades pode ser apontado para que expliquemos essa aparente 

ausência. Entretanto, antes de considerarmos a primeira delas, importa que definamos o 

candomblé enquanto uma religião fundamentalmente urbana
36

, nascida a partir das redes de 

                                                
36 Dizemos isso baseados na compreensão de que “a cidade sempre foi vista como o espaço propício para a 

reunião de negros (libertos ou cativos) que circulavam com relativa liberdade pelas ruas, como escravos de 

ganho ou de aluguel, e se agrupavam em confrarias profissionais – como as de ‘carregadores’ – ou étnicas e 

religiosas – como as das ‘irmandades católicas dos homens de cor’ que agregavam os escravos de uma mesma 

étnica africana” (MATTOSO, 1988; REIS, 1988 apud SILVA, 1995: 33-34). Em cidades como a capital baiana, por 

exemplo, “foi destas irmandades que teriam saído as fundadoras de famosos terreiros de candomblé, como o 
Casa Branca do Engenho Velho, entre outros (VERGER, 1981: 28 apud SILVA, 1995: 34). Sendo assim, é certo que 
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sociabilidade proporcionadas pelo convívio citadino, dependente, pois, dos hibridismos e dos 

cosmopolitismos delineados no ambiente da urbe. Diante disso, nenhuma cidade brasileira 

dos oitocentos seria mais apropriada para o seu aparecimento do que a capital baiana, que, 

com os seus portos voltados para o oceano, recebia, desde antes daqueles tempos, pessoas e 

ideias provenientes de inúmeros pontos do mundo. Estava, portanto, delineado o cenário 

ideal. Sendo assim, durante o mencionado período, enquanto o candomblé pouco a pouco se 

estabelecia na capital, os elementos que caracterizam um centro urbano em ascensão se 

espalhavam por todos os lados, ao mesmo tempo em que as ruas soteropolitanas exibiam um 

número crescente de casas e sobrados, basicamente pautados nos modelos arquitetônicos 

europeus da época (FIGURAS 3 E 4). Justamente em meados dos oitocentos, sua população, então 

estimada em quase oitenta e sete mil habitantes, assistiu à primeira subida de um dos maiores 

símbolos da modernidade baiana: o Elevador da Conceição, datado de 1873, precursor do 

Elevador Lacerda (FIGURA 5). Assim, nos tempos do estabelecimento do candomblé, a 

paisagem soteropolitana misturava elementos europeus que representavam as ideias de 

progresso e de modernidade, a elementos afro-brasileiros, tais como os “cantos” (FIGURA 6), 

onde os negros de ganho se juntavam para oferecer seus diversos serviços (REIS, 2008). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
a cidade foi “importante para o desenvolvimento dos candomblés nordestinos no período colonial e escravagista 
brasileiro (SILVA, 1995: 34).  
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Enquanto a capital baiana pulsava, extensa e cosmopolita, a Cidade de Goiás, capital 

goiana dos oitocentos, vivia uma realidade completamente distinta, pois, mesmo que 

conectada ao mundo transatlântico, principalmente em consequência do comércio escravista, 

permanecia distante por muitos quilômetros das cidades da costa, o que se associou aos 

limitados meios de transporte e comunicação da época. Sendo assim, enquanto a primeira 

capital já apresentava o porte de um importante centro urbano colonial, a outra ainda 

demonstrava poucos sinais de um insipiente urbanismo (FIGURA 7). Nascida após a descoberta 

de ouro no Rio Vermelho e fundada em 1726, quando a bandeira comandada pelo paulista 

Bartolomeu Bueno da Silva se estabeleceu definitivamente naquelas paragens, a Cidade de 

Goiás, como os demais arraiais goianos, teve sua realidade pautada pela dinâmica da atividade 

mineradora, que conheceu o seu ápice no ano de 1750 e motivou a permanência dos muitos 

moradores ali estabelecidos. É interessante, nesse sentido, mencionar que a sociedade goiana 

dos setecentos chegou a ser considerada uma das mais urbanas do mundo durante este período 

(OLIVEIRA, 2006). Contudo, distintamente do ocorrido na capital baiana, seus contornos 

urbanos não se estabeleceram de modo crescente. Pelo contrário: no âmbito dos oitocentos, 

com a escassez do ouro e com o advento da agropecuária enquanto alternativa econômica, 

parte dos moradores das cidades se dispersou para a zona rural. Sendo assim, enquanto a 

população soteropolitana dos oitocentos era de quase oitenta e sete mil habitantes, a da Cidade 

de Goiás era de apenas pouco mais que nove mil e quatrocentos (SILVA E SOUSA, 1967). 
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Em Goiás (...) cada pequeno núcleo, se prosperar, dará origem, sozinho, a um 

aglomerado maior e, futuramente, a uma vila. Não existe aqui, como em Minas 

Gerais, uma preocupação com a fixação mais estável. Talvez em decorrência da 

rapidez com que o ouro se esgota, a mobilidade da população se torna intensa por todo 

o território, sendo possível observar vários descobertos sendo feitos por uma mesma 

pessoa em pontos diferentes da capitania (...). Não existe no processo de ocupação do 

território goiano uma seqüência racional na forma como surgem os núcleos urbanos e 

nem em sua distribuição espacial. Existe um centro inicial irradiador, que é Santana, 

de onde partem os exploradores em busca de novos descobrimentos, principalmente 

nos sentidos norte e nordeste, sendo poucos e esparsos os núcleos surgidos a sul e 

sudeste. A oeste de Santana, reduzidos descobertos provocam o surgimento de arraiais 
de curta duração, desaparecidos ainda no próprio século XVIII. O surgimento e 

manutenção dos centros urbanos em Goiás ficam, assim, condicionados à existência e 

à duração dos veios auríferos (COELHO, 1997: 79-80). 

 

 

 

Tecemos, desse modo, a primeira possibilidade explicativa para a ausência de uma 

religião semelhante ao candomblé na província goiana: seu insipiente e instável urbanismo, a 

que se somou a inexistência de níveis elevados de cosmopolitismo como na capital baiana 

daqueles tempos, certamente potencializados pela espacialidade dessa mesma capital, com 

seus portos sempre voltados para o continente africano e para o restante do mundo. Sendo 

assim, mesmo que a Cidade de Goiás tenha um dia sido considerada uma das mais urbanas do 

mundo, a descontinuidade de seu processo de urbanismo impediu que se tornasse um cenário 

propício para o estabelecimento de terreiros semelhantes aos terreiros candomblecistas. 

Embora ostentasse sobrados e templos orientados pela arquitetura europeia da época, quem 

sabe circundados por pontos similares aos mencionados cantos, típicos da cidade de Salvador, 
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os prováveis hibridismos impressos nas ruas e nos becos daquela capital aparentemente 

também não se desdobraram em redutos afro-brasileiros tal como eram os candomblés 

baianos. Essa suposta realidade, por sua vez, pode ser compreendida pela constatação de que 

enquanto o candomblé lentamente se constituía na capital baiana, o comércio goiano de 

escravizados já se encontrava em queda, devido ao contínuo desaquecimento da economia 

mineradora, o que diminuiu a intensidade do comércio de escravizados e provavelmente 

atenuou a amplitude dos contatos até então existentes entre a as regiões da Bahia e de Goiás.  

Nossa segunda possibilidade explicativa também se encontra relacionada à atividade 

mineradora desenvolvida na província daquele tempo. Ou melhor: se encontra mais 

precisamente relacionada ao desaquecimento dessa mesma atividade, processo que se iniciou 

em meados dos setecentos em consequência do esgotamento dos recursos minerais até então 

ricamente disponíveis. Diante dessa nova realidade, muitas mudanças ocorreram no seio da 

sociedade goiana. Dentre tais mudanças, podemos apontar a ocorrida no âmbito das 

representações, isto é, no modo como essa sociedade passou a ser interpretada, tanto por quem 

dela participava cotidianamente (moradores comuns e governantes), como por quem estava 

somente de passagem (comerciantes e viajantes europeus). Desencadeado o término da “idade 

de ouro”, mitificada e relembrada com saudosismo, se inaugurou o que se chamou de “medo 

da decadência”, que, compreendido necessariamente como o oposto de um ideal de progresso, 

consiste em um discurso que se referia ao atraso econômico e à diminuição das receitas, mas 

também, e principalmente, ao medo de uma suposta decadência da civilização (OLIVEIRA, 

2006). Para os moradores brancos da província, que conviviam com o mencionado “medo da 

decadência”, o mais importante “era manter acesa a chama da civilização num lugar situado a 

centenas de milhas de Lisboa e, depois, do Rio de Janeiro” (OLIVEIRA, 2006: 58). Eles se 

sentiam angustiados com “a possibilidade plausível de se verem sufocados pelos modos de 

vida dos numerosos índios, negros e ciganos” (OLIVEIRA, 2006: 58). Tudo isso advinha, 

portanto, da compreensão de que durante a “idade de ouro” os valores da civilização branca e 

europeia se encontravam mais seguros, principalmente porque naquela época  

 

a minoria branca mantinha, com certa segurança apesar da guerra contra os índios e 

quilombolas, o prestígio econômico e social, não enfrentando a concorrência dos 

mulatos ou outros mestiços. A riqueza do ouro foi suficiente para que fossem 

construídos os caros edifícios públicos e religiosos, indispensáveis, no plano material 

e simbólico, para operacionalizar a administração e representar o poder da civilização 

branca (OLIVEIRA, 2006: 58).  
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Outros medos caminharam ao lado do denominado “medo da decadência”, dentre os 

quais podemos apontar o “medo do outro”, causado pelo contato, pelo reconhecimento e pelo 

receio diante da alteridade (OLIVEIRA, 2006). Entre esses “outros” se encontravam os 

escravizados africanos e os seus descendentes, os quais aparecem como maioria da população 

(TABELA 5) e como representantes da via versa do modelo europeu a que aquela parcela branca 

e poderosa da sociedade pretendia se adequar. Esse medo, em partes, se pautava em exemplos 

reais dos modos de luta empreendidos pelos escravizados contra seus “senhores” e contra o 

sistema escravista como um todo, posicionados principalmente em torno dos quilombos, 

numerosamente espalhados pelas proximidades atualmente goianas. Porém, para muito além 

das consequências deixadas por essas lutas, o medo também se relacionava “à situação 

marginal dessa elite ao processo civilizador, o que fazia ver nos negros uma ameaça, não 

somente física, mas também ao seu estilo de vida” (OLIVEIRA, 2006: 38). Diante dessas 

particularidades inerentes ao cenário goiano, somos levados a supor que o combate contra as 

práticas culturais afro-brasileiras, sejam elas quais forem, estavam, quem sabe, mais 

incisivamente presentes no seio da sociedade goiana do que nas demais, visto que o combate 

se revelava como um princípio básico de sobrevivência, determinante, pois, para a caminhada 

da província rumo ao progresso e à modernidade. Embora saibamos que as elites brancas de 

todo o país tenham sempre almejado caminhar nesse rumo, supomos que na província goiana 

o receio de desvio do mesmo parecia assombrar de muito perto e demandar cuidado dobrado.  

 

 

 

Fica deste modo a suspeita de que juntamente com o “medo do outro” e com o “medo 

do escravizado” tenha nascido o que interpretaremos como “medo da macumba”
37

. Mesmo 

                                                
37 De origem congo-angolana, a palavra “macumba”, proveniente do termo “makuba”, denomina uma 

modalidade religiosa carioca que incorporou elementos ameríndios, católicos, africanos e espíritas, com 

predominância dos cultos aos Caboclos e aos Pretos-velhos, atualmente praticado em zonas rurais (CASTRO, 

2005). Também denomina um tradicional instrumento musical brasileiro, muito parecido com o que chamamos 
de reco-reco (LODY, 2006). Entretanto, esse mesmo termo tem sido empregado pejorativamente para definir de 
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que práticas mágico-religiosas afro-brasileiras tenham estado presentes no cotidiano de boa 

parte da sociedade goiana, tal como provavelmente esteve, seus possíveis desdobramentos 

teriam sido debelados pelo projeto que queria inserir a qualquer custo a distante capitania em 

um modelo intimamente perpassado por valores europeus e nacionalmente adotado como 

sinal de evolução. Sendo assim, o explicitado “medo da macumba” não impediu que 

determinadas pessoas recorressem, por exemplo, aos amuletos, aos banhos ou ao oráculo, mas 

contribuiu para que possíveis pequenas reuniões afro-brasileiras de cunho religioso não 

tomassem maiores dimensões e não se perpetuassem com o passar do tempo. Nesse sentido, 

supomos que o “medo da macumba” tenha contribuído para que os sacerdotes procurados 

pelos moradores da província atendessem muito mais a “clientes” em busca de respostas para 

problemas cotidianos do que pessoas que pudessem ser reunidas para que assim se iniciasse 

uma nova religião. Não podemos, portanto, deixar de apontar o papel desempenhado pelo 

catolicismo, que apoiou esse projeto europeizante, ao mesmo tempo em que procurava 

mecanismos que assegurassem sua hegemonia religiosa. É possível que o “medo da 

macumba” tenha sido discursivamente alimentado por determinados sacerdotes do catolicismo 

ali alocados, que, assombrados pelo “medo da decadência” e pela distância da província, 

temiam as consequências da pouca regulagem por parte das autoridades religiosas centrais.  

 

1. Os próprios padres, cuja vida deveria constituir um permanente protesto contra 
desregramentos que contrariam não só a leis da religião e da moral, mas também o 

progresso da civilização e a instituição da família e da sociedade, autorizam por seu 

mau comportamento a devassidão dos fiéis que lhes estão confiados. Suas amantes 

moram com eles, seus filhos são criados ao seu redor, e muitas vezes – digo-o com 

relutância – o padre faz-se acompanhar da amante quando vai à igreja (SAINT-

HILAIRE, 1975: 53).  

 

2. Também concorre muito para a decadência e pobreza desta Capitania as excessivas 

Conhecenças e Benesses Paroquiais, que os Vigários, visitadores e pessoas 

Eclesiásticas, sem Lei nem Regimento certo, e sim por costume introduzido desde o 

princípio das Minas, quando a riqueza dela o permitia, ainda hoje cobram com 

vexame público e principalmente dos pobres, para se encherem de cabedais contra a 
primitiva igreja, e como se as riquezas fossem o principal objeto de seu ministério 
(CARTA do Capitão-Mor de Vila Boa, Dr. Antônio de Souza Telles e Menezes, 1789 apud 
AMADO; GARCIA; PALACÍN, 1995: 199 ).  

 

Entramos com isso em nossa terceira possibilidade explicativa: a de que o discurso do 

catolicismo alimentou o “medo da macumba” e provavelmente forneceu as bases para que se 

instaurasse um acirrado combate contra práticas religiosas afro-brasileiras que escapassem de 

                                                                                                                                                   
modo reducionista toda e qualquer religião afro-brasileira. Chamamos de “medo da macumba” porque quando 

nos referimos a este “medo” estamos o relacionando-o à uma elite branca que compreendia as práticas religiosas 
afro-brasileiras como algo deslegítimo, arcaico, sinal de barbárie e atraso.  
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um controle mínimo, isto é, que não se encontrassem diretamente relacionadas às irmandades 

ou às confrarias católicas. Principalmente na segunda metade dos oitocentos, quando, no 

âmbito do cenário nacional, se perpetuavam os direcionamentos dados pelo clero 

ultramontano, representado na província goiana pelos bispados de D. Joaquim Gonçalves de 

Azevedo (1865-1876), de D. Cláudio José Gonçalves Ponce Leão (1881-1890) e de D. Eduardo 

Duarte da Silva (1891-1907). Foi denominado ultramontanismo o movimento que se propunha a 

promover a concentração dos poderes, principalmente religiosos, nas mãos do papado e 

consequentemente conectá-los a Roma, iniciativa que se viu acompanhada por um leque de 

reformas administrativas e doutrinárias (SANTOS, 2008). D. Cláudio e D. Eduardo, ao tomarem 

suas respectivas medidas, parecem ter sido aqueles que mais se aproximaram do projeto 

ultramontano na província. O primeiro se concentrou em providenciar padres e cônegos para 

ministrarem disciplinas no Seminário Santa Cruz que, iniciado anos antes por D. Joaquim, 

consistia na principal fonte irradiadora do ideal ultramontano. Também investiu em visitas 

pastorais, por meio das quais tomou maior conhecimento sobre o clero e os fiéis da 

localidade. D. Eduardo, por sua vez, atuou no controle de práticas que compunham o que se 

acostumou denominar “catolicismo popular”: romarias, festas de irmandade, entre outras. 

Esse ímpeto de controle dos muitos modos de reinterpretar e de experienciar o 

catolicismo perpassou intimamente todo o movimento ultramontano, fornecendo, inclusive, as 

bases para as iniciativas tomadas pelo mesmo no âmbito da província. Sendo assim, os 

ultramontanos se preocuparam especialmente com “o domínio administrativo, financeiro e 

moral das festas do catolicismo popular, repletas de diversões mundanas, a fim de lhes 

transformar para que enfatizassem os aspectos sacramentais católicos” (SANTOS, 2008:142). 

Eles se colocavam, portanto, não apenas “numa posição a favor de uma maior concentração 

do poder eclesiástico nas mãos do papado, mas também contra uma série de coisas que eram 

consideradas erradas e perigosas para a Igreja” (VIEIRA, 1980 apud SILVA, 2003: 124). E muita 

coisa naquela província distante podia, aos olhos do catolicismo conservador, parecer “errada 

e perigosa”. Diante disso, supomos que determinadas práticas relacionadas à religiosidade 

afro-brasileira, as quais se encontravam imersas nas romarias e nas festas de irmandades, 

também acabaram controladas, subsumidas ou mesmo combatidas pelo projeto ultramontano, 

que se instalou na província goiana na mesma época em que o candomblé aos poucos se 

delineava na Bahia. Embora o ultramontanismo tenha durado somente até 1907, supomos que 

seu legado, pautado no conservadorismo e na intolerância diante da alteridade, tenha, nos 

anos seguintes, contribuído para a ausência de uma religião similar ao candomblé na 

província, bem como para que não ocorresse o seu posterior transporte e estabelecimento.  
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 Finalmente, devemos retomar e reafirmar que aquilo que apresentamos até aqui, 

somado a tudo o quanto chamamos de “possibilidades explicativas”, consistem em nada mais 

do que apenas possibilidades, isto é, consistem em conjecturas que podem ou não 

corresponder com a realidade da sociedade goiana daquele tempo. Sendo assim, pautados nos 

documentos que acessamos e apresentamos até aqui, podemos somente falar em 

probabilidades: provavelmente existiram calundus na província e possivelmente o uso dos 

patuás era parte do cotidiano goiano desde os setecentos; provavelmente os calundus não 

abriram as portas para o delineamento de uma religião similar ao candomblé em Goiás; é 

possível que o candomblé nunca tenha sido implantado nas mais antigas cidades goianas, 

como Pirenópolis e Goiás, apesar do intenso comércio de escravizados empreendido desde os 

setecentos. Pelo contrário, distintamente do que esperávamos, os documentos orais apontam 

que o candomblé aporta em Goiás apenas ao longo dos novecentos, quando se instala em 

Goiânia. É certo, portanto, que o liberto de nome Gaspar, morto em meados dos setecentos, 

que frequentava missas e possivelmente também participava de calundus, nunca conheceu 

nada parecido com o que mais tarde viria a ser o candomblé baiano. E se seus netos 

permaneceram sempre em Goiás, nem mesmo eles tiveram tal oportunidade. Entretanto, não 

podemos nos esquecer de uma última e importante probabilidade: a de que as divindades de 

além-oceano acompanharam Gaspar, mesmo quando sua alma apontava para o paraíso, 

embalada pelos sacramentos cristãos. Estes podiam, quem sabe, soar-lhe como oriquis
38

.  

 

1.3. OS CAMINHOS DO AXÉ 

 

xtremamente importante no seio do candomblé, Exu, a divindade patrona do 

movimento, da inquietude, da comunicabilidade e dos caminhos, expressa 

em seu corpo mítico e semântico determinadas características que podem ser 

aplicadas para que descrevamos o próprio candomblé em si,  principalmente porque Exu 

representa o avesso da calmaria, da mesmice e do imutável. Contam os mitos que, em um dia 

comum, Exu passeava tranquilamente nas proximidades de sua casa quando percebeu que ali 

perto dois compadres conversavam animadamente. Imediatamente Exu teve o que considerou 

uma excelente ideia. Foi até a sua casa e buscou um chapéu que de um lado apresentava a cor 

vermelha e, de outro, a cor preta. Colocou o chapéu e passou entre os dois compadres. Um 

deles reparou e disse: “como é bonito o chapéu vermelho daquele homem!” E o outro de 

pronto retrucou: “o chapéu é mesmo bonito, mas é preto, e não vermelho!” Então iniciaram 

                                                
38 Cantos dedicados aos Orixás. 

E 
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uma demorada discussão e quando os dois já estavam exaustos, Exu, depois de muitas risadas, 

mostrou o chapéu de duas cores
39

. Sua missão estava cumprida: causou movimento, 

inquietude e rompeu a calmaria. Também dessa maneira podemos compreender o candomblé 

que, desde o seu nascimento, provocou o contínuo aparecimento da intranquilidade, do 

dissenso e da ira, sentimentos causados pelo peso da alteridade, especialmente em seu 

relacionamento com as autoridades policiais e civis. Exu e candomblé consistem, pois, em 

dois sinônimos para as palavras mobilidade e movimento. Eles se aproximam, ainda, em mais 

uma característica comum: o domínio dos caminhos e o ímpeto do deslocamento, quesitos que 

impulsionaram e permitiram que o candomblé baiano tomasse outras partes do país.   

 Distintos pontos de desembarque demarcaram todo o caminho trilhado pelo 

candomblé em seu processo de deslocamento para outras localidades brasileiras. E em cada 

um destes pontos, delineados em momentos e em circunstâncias particulares, o candomblé 

acabou rearranjado, redesenhado e, de certo modo, reinventado. Uma das primeiras paradas se 

deu no Rio de Janeiro durante os oitocentos, mais precisamente após o término do sistema 

escravista, ocorrido em 1888, acontecimento que mudou o direito de escolha e de mobilidade 

dos escravizados e dos seus descendentes.  Sendo assim, partiram muitos daqueles que se 

“mantinham em Salvador em virtude de laços com escravos, fundando-se praticamente uma 

pequena diáspora baiana na capital do país, gente que terminaria por se identificar com a nova 

cidade onde nascem seus descendentes” (MOURA, 1995: 43). Assim, o Rio passa a ter sua 

paisagem urbana perpassada por elementos tipicamente baianos, como, por exemplo, as 

doceiras que desciam as ruas com seus imponentes tabuleiros em punho, sempre adornadas 

com acessórios e “roupas de baiana” (MOURA, 1995). Concomitantemente a isso os terreiros 

iam aos poucos se estruturando. Um dos primeiros teria se inaugurado pela iniciativa do 

sacerdote Rodolfo Martins de Andrade, mais conhecido como Bambochê, um africano que 

desembarcou na capital baiana em meados dos oitocentos e mais tarde se mudou para o Rio 

(MOURA, 1995). Já em 1895, um importante e tradicional terreiro da Bahia se expandiu e 

montou uma sede no Rio de Janeiro: o Ilê Opô Afonjá, nascido anos antes enquanto 

dissidência do Ilê Iyá Nassô e liderado pela sacerdotisa Eugênia Ana dos Santos, a Aninha. 

Numerosos motivos contribuíram, pois, para a escolha da nova capital como principal destino: 

 

Tinha na Pedra do Sal, lá na Saúde, ali que era uma casa de baianos e africanos, 

quando chegavam da África ou da Bahia. Da casa deles se via o navio, aí já tinha o 

sinal de que vinha chegando gente de lá. (...) Era uma bandeira branca, sinal de Oxalá, 

                                                
39 Retiramos essa narrativa do documentário “Mojubá: A cor da cultura” (2005), realizado pelo Canal Cultura e 
com duração de trinta minutos. 
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avisando que vinha chegando gente. A casa era no morro, era de um africano, ela 

chamava Tia Dadá e ele Tio Ossum, eles davam agasalho, davam tudo até a pessoa se 

aprumar. (...) Tinha primeira classe, era gente graúda, a baianada veio de qualquer 

maneira, a gente veio com a nossa roupa de pobre, e cada um juntou sua trouxa: 

’vamos embora para o Rio porque lá no Rio a gente vai ganhar dinheiro, lá vai ser um 

lugar muito bom’. (...) Era barato a passagem, minha filha, quando não tinha, as irmãs 

inteiravam pra ajudar a passagem. Eu queria achar um livro que a enchente extraviou, 

aquele livro sim é que tinha as baianas todas, subindo em cima do navio, tocando 

prato. Tinha nas minhas coisas, mas a enchente extraviou. (...) Dois, três dias de 

viagem, a comida a gente fazia antes de vir, depois era ali mesmo, tomava 

camaradagem com aqueles homens de lá de dentro do navio, sabe como é baiana, mais 
uma graça, mais outra (DEPOIMENTO de Carmem Teixeira da Conceição apud MOURA, 

1995: 43). 

 

 Na primeira metade do século subsequente mais um importante sacerdote baiano se 

instalou na capital carioca. Seu nome era João Alves Torres Filho, mais conhecido como 

Joãozinho da Goméia, um celebrado representante do candomblé que adquiriu muito destaque 

no âmbito da imprensa e da mídia nacional, de um modo nunca experimentado por outro 

sacerdote. Formou uma extensa clientela, iniciou muitos adeptos e desempenhou um 

importante papel no estabelecimento do candomblé em outras partes do país, principalmente 

na Baixada Santista, onde o candomblé paulista deu os seus primeiros passos (PRANDI, 1991). 

Foi onde nasceu, no fim dos anos cinquenta, o mais remoto terreiro de São Paulo, liderado 

pelo baiano José Bispo dos Santos, o Seu Bobó, que ali se estabeleceu depois de morar 

durante oito anos no Rio de Janeiro. Também nos anos cinquenta se instalou o terreiro da 

baiana Regina Célia dos Santos Magalhães, conhecida como mãe Toloquê, que, em uma 

trajetória semelhante à do primeiro sacerdote, passou seis anos na capital carioca pouco antes 

de se estabelecer na cidade santista. Finalmente, um terceiro baiano, Valdemar Monteiro de 

Carvalho Filho, o Vavá Negrinha, teria sido mais um contemporâneo daqueles primeiros a se 

instalarem em Santos nos anos cinquenta (PRANDI, 1991). Devemos, no entanto, ressaltar que 

somente na próxima década o candomblé paulista se tornaria realmente expressivo em termos 

quantitativos, o que aparentemente se relaciona ao aumento do número de migrantes 

nordestinos durante aquele período. Quem ali iniciou terreiros provinha de localidades “onde 

essa modalidade de religião teve um desenvolvimento maior, como o Nordeste e 

posteriormente o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida” (SILVA, 1995: 77). 

Poucos anos depois o candomblé aportaria na cidade de Goiânia e, daquele momento 

em diante, aos poucos também se estabeleceria em outros municípios do estado. Percebemos, 

desse modo, que a rota de deslocamento do candomblé partiu da Bahia, centro irradiador por 
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excelência, para o Rio de Janeiro, São Paulo e, finalmente, Goiás
40

 (MAPA 1), dentre outros 

cantos do país. Entretanto, não podemos, diante disso, deixar de mencionar que outros pontos 

irradiadores, além dos baianos, atuaram de modo também crucial, mesmo que sem a mesma 

expressividade. Especialmente no delineamento dos candomblés mais recentes: no caso do 

candomblé paulista, não somente sacerdotes baianos como também cariocas atuaram 

decisivamente, enquanto no que se refere ao candomblé goianiense não apenas sacerdotes 

destas duas proveniências tiveram um importante papel, como também os advindos do recém-

iniciado candomblé paulista. Notamos, portanto, o modo como redes de interrelacionamento 

entre terreiros espalhados pelo país romperam as amplas distâncias para delimitarem um 

candomblé de recorrência nacional, terreiros estes que se interconectavam principalmente 

pelo processo de deslocamento de numerosos migrantes que partiam em busca de 

oportunidades traduzidas em melhorias materiais de vida. Em meio a tais migrantes, se 

deslocavam sacerdotes do candomblé, e boa parte deles se aventurava em cidades distintas de 

onde se iniciaram em busca de reunir novos adeptos e clientes, de modo a se inserirem ainda 

mais no âmbito do denominado “mercado de bens espirituais de consumo” (ALVES, 1979). 

 

                                                
40 Escolhemos priorizar neste estudo as relações estabelecidas entre o candomblé goianiense e o candomblé dos 

estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, pois são esses três os estados que marcam presença em nossa 

pesquisa oral. Mas isso certamente não significa que o estado fronteiriço de Minas Gerais, por exemplo, não 

tenha também influenciado esse mesmo candomblé, até porque sabemos que grande número de migrantes 
mineiros se estabeleceu em Goiás ao longo da história, sobretudo a partir dos anos cinquenta. 
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Percebemos, assim, que dois principais períodos se destacaram no processo de 

deslocamento do candomblé e que ambos se pautaram nos trâmites da busca pela 

sobrevivência empreendida por inúmeros migrantes nordestinos. Em um primeiro momento, 

eventos como o estabelecimento da nova capital imperial, o término do sistema escravista, e, 

mais tarde, o cenário do início dos tempos republicanos, corroboraram para que numerosos 

migrantes baianos se direcionassem para a capital carioca nos derradeiros anos dos oitocentos. 

Em um segundo momento, mais precisamente após as décadas de cinquenta e sessenta, para 

além da intensa mobilidade de migrantes nordestinos, inúmeros outros motivos contribuíram 

para o aparecimento de um candomblé de maiores alcances nacionais. Entre eles, podemos 

apontar a própria política internacional adotada a partir dos anos cinquenta, quando se deu o 

“renascimento africano na sociedade brasileira”, isto é, quando o continente africano passou a 

ser compreendido como um importante interlocutor no âmbito da economia e da política 

internacional brasileira (SANTOS, 2005). Essa nova perspectiva se pautava no discurso de 

reconhecimento dos elementos que, advindos daquele continente, compunham o que se 
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acostumou denominar cultura nacional. Sendo assim, a ênfase em uma irmandade 

“envolvendo africanos e brasileiros demonstra que esperaríamos das relações econômicas o 

mesmo compromisso assumido quando do reconhecimento dos laços culturais envolvendo o 

Brasil e os países africanos” (SANTOS, 2005: 39). Desse modo, os quesitos relacionados à 

cultura afro-brasileira se tornaram o substrato por excelência da política internacional.   

 Foram principalmente interesses diplomáticos e econômicos que impulsionaram tais 

medidas. Em um contexto marcado pelo pós-guerra, pelo processo de descolonização dos 

países africanos e pelo acalorado debate em torno das consequências do apartheid, o Brasil, 

internacionalmente representado como o único país em que prevalecia uma suposta “harmonia 

racial”
41

, queria, por meio desse discurso, se inserir no cenário mundial enquanto mediador 

entre países europeus e africanos (SANTOS, 2005). Buscava, ainda, liderar os países latino-

americanos e afro-asiáticos, se atribuindo o papel de colaborador do desenvolvimento dos 

mesmos, pautado em cinco supostas “qualidades” brasileiras: “ocupação continental (quase 

metade da América do Sul), proximidade da África, intenso crescimento populacional, rápida 

industrialização e o maior exemplo de coexistência racial conhecido através da História” 

(SANTOS, 2005: 29).  Para tanto, o governo brasileiro precisou mudar a política externa 

praticada até os anos cinquenta, que tinha sido marcada “por um alinhamento pari passu com 

os Estados Unidos e a Inglaterra, e uma clara ambigüidade com o continente africano no que 

se refere ao processo de descolonização” (SANTOS, 2005: 30). Pronunciamentos e medidas de 

repúdio ao apartheid e de apoio aos países africanos se delinearam, assim, como métodos 

desta nova política, usados principalmente para subsidiar interesses comerciais brasileiros. 

Nascidos principalmente no princípio dos anos sessenta, esses interesses se pautavam na 

necessidade de ampliação do mercado externo, bem como na capacidade brasileira de 

competir no âmbito deste. Sendo assim, não se podia deixar de considerar que 

 

(...) basicamente um único país africano, a União Sul-Africana, era responsável por 

mais de um terço (39,5%) da compra de produtos brasileiros no período 1958-1962. Os 

                                                
41 Essa compreensão a respeito da sociedade brasileira possivelmente encontrou suas bases na denominada 

“democracia racial”, que teve a sua delimitação atribuída ao historiador Gilberto Freyre. Em suas obras, ele 

procura demonstrar que “o ‘mundo que o português criou’, teria desenvolvido uma ‘democracia social’ mais 

profunda e pujante que a ‘democracia política’ dos anglo-saxões e franceses. Essa democracia social seria 

basicamente um modo diferente de colonizar que significou miscigenar-se, igualar-se, integrar os culturalmente 

inferiores, absorver sua cultura, dar-lhes chances reais de mobilidade social no mundo branco. Freyre fala depois 

em ‘democracia étnica’ para dizer que, no Brasil, apesar de uma estrutura política muito aristocrática, 

desenvolve-se, no plano das relações raciais, ralações democráticas. São essas idéias que foram traduzidas como 

‘democracia racial’ e ganharam, por um bom tempo, pelo menos dos anos 1940 até os 1960, a conotação de um 

ideal político de convivência igualitária entre brancos e negros” (GUIMARÃES, 2002 apud  GUIMARÃES, 2003: 

102). Esta suposta democracia seria questionada em estudos posteriores, sobretudo diante da realidade brasileira 
ainda perpassada pelo racismo e por modos de discriminação racial.  
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outros países mais expressivos no consumo de produtos brasileiros estavam assim 

distribuídos: Marrocos, 29%; Argélia, 9,5%; Egito 8,3% (sendo que os dados incluíam 

os relativos à Síria, desde 1961 até junho de 1962); Tunísia 7,7%. É nesse contexto que 

a África passava a ser um poderoso cliente; além do mais, a preocupação com a esfera 

econômica tornava-se prioritária, visto que o déficit da balança de pagamentos estava 

em curso, desde os primeiros anos da década de sessenta (SANTOS, 2005: 37). 

  

Essa nova postura política relacionada ao continente africano determinou também uma 

nova compreensão a respeito do candomblé. De acordo com essa nova compreensão, “os 

signos do candomblé, basicamente os Orixás e suas insígnias, passavam a ser veículo de 

informação sobre a autêntica representação de origem africana na sociedade brasileira” 

(SANTOS, 2005: 66). Sendo assim, o candomblé, durante os anos cinquenta, passou a adquirir 

contornos paradoxais aos olhos das autoridades políticas, tendo em vista que, ao mesmo 

tempo em que os terreiros eram controlados de perto pelas leis e pela polícia, recebiam 

convidados considerados ilustres, como representantes do presidente da república. Foi o que 

ocorreu em 1952, durante o cinquentenário da sacerdotisa Mãe Senhora, no Ilê Opô Afonjá, 

que contou com as “representações do Presidente da República Dr. Juscelino Kubitschek, e do 

Ministro da Educação Dr. Clóvis Salgado, nas pessoas do Dr. Pascoal Carlos Magno e do 

Deputado Celso Brant” (SANTOS, 1988 apud SANTOS 2005: 57). Entretanto, somente dos anos 

sessenta em diante “as políticas oficiais passavam, paulatinamente, a incorporar algumas 

manifestações negras e dar-lhes sentidos de autenticidade da nossa brasilidade” (SANTOS, 2005: 

54). Durante a ditadura, novos paradoxos apareceriam: por um lado “o Estado incentiva a 

produção cultural apropriando-se de símbolos nacionais, mas também mostra ser o promotor 

da censura e repressão, visto que a cultura era encarada como um reduto de subversão” 

(SANTOS, 2005: 77). Para além desses paradoxos, nesse período o candomblé passa a ser visto 

como patrimônio nacional, associado ao incremento do turismo e ao crescimento econômico. 

 Compreendemos que todas essas características contribuíram para que se 

desencadeasse o processo de deslocamento do candomblé para além do reduto baiano em que 

nasceu, principalmente em consequência de seu mencionado papel na política internacional 

brasileira, quando se buscou o estabelecimento de uma “irmandade” com o continente 

africano; e também em consequência de sua importância no incentivo dado ao turismo no 

país, tendo em vista que seus símbolos passaram a ilustrar uma suposta “baianidade” no 

âmbito da publicidade e dos demais meios de comunicação. Exposto e publicado, o 

candomblé se tornou nacionalmente perceptível, ao mesmo tempo em que se tornou uma 

alternativa religiosa para mais brasileiros, especialmente a partir dos anos sessenta, momento 

em que outro movimento somava para o delineamento de um candomblé de novos alcances 
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territoriais: o da denominada contracultura. Nascido na Europa e nos Estados Unidos, esse 

movimento se iniciou a partir da quebra de determinados modelos até então estabelecidos, 

sobretudo em relação aos “modos de vida e aos códigos intelectuais, quando a racionalidade 

foi posta sob suspeição, assim como a crença completa no conhecimento universitário e seus 

modelos fechados de explicação do mundo” (PRANDI, 2006: 102). Eram, pois, os anos “da 

recuperação do exótico, do diferente, do original”, momento em que “a juventude ocidental 

ilustrada rebelou-se, tomou gosto pelas civilizações orientais, seus mistérios transcendentais e 

ocultistas” (PRANDI, 2006: 102). Naqueles tempos, enquanto a juventude europeia e norte-

americana saía em busca dos gurus do Himalaia, os brasileiros retornavam à Bahia. 

 

Nesse período (...) as velhas tradições religiosas de origem africana, até então 

preservadas na Bahia e outros pontos do país, encontraram excelentes condições 
econômicas para se reproduzir e se multiplicar mais ao sul; (...) Ao mesmo tempo, no 

âmbito desses movimentos de classe média que buscavam aquilo que poderia ser 

tomado como as raízes originais da cultura brasileira, muitos intelectuais, poetas, 

estudantes e artistas de renome foram bater à porta das velhas casas de candomblé da 

Bahia (PRANDI, 2006: 102-103).  

 

 Concomitante a tais acontecimentos, o candomblé iniciou um processo de lento 

abandono de seus contornos étnicos e de preservação dos patrimônios culturais dos 

escravizados e de seus descendentes para, aos poucos, se transformar em uma “religião aberta 

para todos”, universal, independente, portanto, de barreiras relacionadas à cor ou à 

proveniência racial (PRANDI, 2006). Dessa maneira, o candomblé, “conhecido como uma 

religião negra, ao se transferir para o sudeste, em seus grandes centros, como São Paulo, passa 

por transformações significativas decorrentes dos constrangimentos impostos pela vida na 

cidade” (AMARAL & SILVA, 2006). Nas imponentes metrópoles brasileiras, seus adeptos se 

tornaram cada dia mais diversos, tanto em termos raciais, como também no que diz respeito às 

condições econômicas, de gênero e aos distintos modos de vida. E essas transformações 

podem ser compreendidas como mais um elemento que corroborou o deslocamento do 

candomblé para outras localidades do país, tendo em vista que mais brasileiros, pertencentes a 

locais sociais cada dia mais distintos, puderam se afirmar enquanto candomblecistas. Foi 

quando o branco e o rico passaram a reivindicar o seu direito ao axé e ao contato com as 

divindades afro-brasileiras, ao mesmo tempo em que os homens passaram a assumir postos no 

sacerdócio, os quais eram tradicionalmente reservados às mulheres. Foi também quando o 

candomblé passou a ser uma alternativa para quem se “fartou da transcendência despedaçada 

pelo consumo da razão, da ciência e da tecnologia e que se encontrou desacreditado no 
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sentido de um mundo inteiramente desencantado” (PRANDI, 1996: 35). Foi quando, ainda, o 

candomblé afrouxou  

 

(...) o seu foco nas diferenças raciais e deixou para trás seu significado essencial de 

mecanismo de resistência cultural, embora continue a prover esse mecanismo a muitas 

populações negras que vivem de certo modo econômica e culturalmente isoladas em 

regiões tradicionais do Brasil. As novas condições de vida na sociedade brasileira 

industrializada fazem mudar radicalmente o sentido sociológico do candomblé. Se até 

poucas décadas atrás ele significava uma reação à segregação racial numa sociedade 
tradicional, em que as estruturas sociais tinham mais o aspecto de estamentos que de 

classes, agora ele tem o sentindo de escolha pessoal, livre, intencional: alguém adere 

ao candomblé não pelo fato de ser negro, mas porque sente que o candomblé pode 

fazer sua vida mais feliz, não importa se é branco ou negro (PRANDI, 1996: 39-40).  

 

 Importa que percebamos, por fim, o modo como o candomblé goianiense, assim como 

o paulista, nasceu em um contexto bastante distinto daquele no qual o candomblé baiano deu 

os seus primeiros passos. Eram outros tempos, era outra sociedade, era outro candomblé. 

Podemos, portanto, destacar dois principais aspectos, dentre muitos outros, que diferenciaram 

o processo de delineamento do candomblé goianiense em relação ao processo pelo qual 

passou o candomblé baiano: primeiramente, enquanto este último nasce como produto das 

consequências da diáspora africana, aquele primeiro se constrói a partir dos trâmites 

relacionados ao impulso migrante da primeira parte do século passado; e enquanto o 

candomblé baiano nasce com as características de um reduto étnico, o candomblé goianiense 

já se inicia como uma religião universal, aberta para todos. Sendo assim, quando aporta na 

capital goiana, o candomblé se encontra transformado por acontecimentos diversos, 

principalmente por aqueles transcorridos, como vimos, a partir dos anos cinquenta e sessenta: 

da política internacional brasileira à contracultura. Devemos, no entanto, considerar também 

as similitudes que perpassaram o processo histórico de estabelecimento desses candomblés, 

ainda que tenham nascido em contextos e momentos tão distintos entre si. Entre tais 

similitudes, queremos destacar o ímpeto de deslocamento que criou os primeiros terreiros em 

distintas partes do país: impulso primeiramente relacionado à diáspora africana e depois à 

migração nordestina. Diante disso, somos incitados a compreender o candomblé como uma 

cultura de migração, de movimento, inspirada, pois, pelo dono da mobilidade: Exu. Laroiê!
42

 

 

1.4. GOIÂNIA: MODERNIDADE, MIGRAÇÃO E CANDOMBLÉ 

 

                                                
42  Expressão usada para cumprimentar Exu. 
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m meados dos oitocentos, enquanto o sacerdote Bambochê implantava as 

bases de um dos mais antigos terreiros iniciados em território carioca, 

momento no qual o candomblé partia pela primeira vez para destinos que, 

ainda desconhecidos, apontavam para muito além das fronteiras baianas, a capital goiana 

tardaria mais ou menos oitenta anos para ser ao menos construída. E seriam necessários outros 

trinta e cinco para que o candomblé nela se implantasse, o que ocorreu aproximadamente 

cento e cinquenta anos após o seu nascimento em tempos coloniais. Foi preciso, portanto, 

muito tempo para que finalmente se tornasse parte do cenário da jovem e planejada capital. 

Jovem porque nasceu somente nos idos dos anos trinta, quando a maioria das capitais 

brasileiras já completavam muitos anos de existência; e planejada porque se delineou como o 

avesso da espontaneidade presente em tantos outros centros urbanos, tendo em vista que se 

constituiu como um projeto pautado pelos desígnios da modernidade, determinadores, pois, de 

um suposto controle racionalizado dos espaços sociais e urbanos. Foi para escapar do estigma 

de “lugar isolado, onde os benefícios da modernidade não podiam penetrar; local atrasado, 

que está atrás dos outros, portanto em grande desvantagem” (MELLO, 2006: 31) que a nova 

capital goiana sairia do papel para se tornar uma realidade, de modo que “trazia consigo um 

conteúdo simbólico que apontava para ideais de novos tempos de desenvolvimento e 

progresso” (MELLO, 2006: 31), principalmente porque dessa maneira “pretendia-se que a cidade 

fosse o marco da passagem para uma nova etapa da história: isso significava que a sua 

construção era um ato de quebra de estigma, ou seja, de ressignificação” (MELLO, 2006: 31). 

 Uma sociedade se apresenta enquanto moderna quando demonstra ser perpassada pela 

mudança constante, rápida e permanente (HALL, 2002). Essa mudança consiste, inclusive, na 

mais importante distinção que a sociedade compreendida como moderna possui em relação às 

sociedades ditas “tradicionais”. Nestas últimas, o “passado é venerado e os símbolos são 

valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações”, compreendendo, 

portanto, a tradição como “um meio de lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer 

atividade ou experiência particular na continuidade do passado, presente e futuro, os quais, 

por sua vez, são estruturados por práticas sociais recorrentes” (GIDDENS, 1990 apud HALL, 2002: 

14-15). Nas sociedades modernas, por outro lado, além da convivência com as rápidas, 

abrangentes e contínuas mudanças, se desencadeia uma “forma altamente reflexiva de vida” 

(HALL, 2002: 15), por meio da qual “as práticas sociais são constantemente examinadas e 

reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, 

constitutivamente, o seu caráter” (GIDDENS, 1990 apud HALL, 2002: 15). Nesse sentido, para a 

sociedade goiana ser reconhecida como moderna, mudanças profundas e substanciais 

E 
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deveriam ser encaminhadas, principalmente na busca por escapar do “tradicional”. Dessa 

forma, as ruas estreitas, os becos e as habitações em estilo colonial, que tão naturalmente 

revelavam a Cidade de Goiás, foram substituídos pelas amplas avenidas e grandes construções 

que esperançosamente desenhavam o novo centro político-administrativo goiano.  

Entretanto, a modernidade resguarda em si outros sentidos discursivamente delineados 

de acordo, claro, com distintas perspectivas. Na perspectiva da economia, por exemplo, 

tornar-se moderno significa promover o aceleramento da produção e o aumento dos lucros, o 

que no cenário goiano se deu principalmente após a chegada da estrada de ferro nos idos da 

década de 1920. Esse meio de transporte atuou como dinamizador do escoamento de gêneros 

alimentícios produzidos no sudoeste goiano, ao mesmo tempo em que permitiu que novos 

centros urbanos nascessem nas proximidades de suas estações. Paralelamente a isso, o 

florescimento dessa região “fez surgir um novo pólo econômico para o estado e, portanto, 

novos representantes políticos despontaram (...) contrapondo-se aos tradicionais líderes 

oriundos das oligarquias instaladas, principalmente na capital do estado”, de modo que “o 

poder econômico do estado não coincidia com o poder político” (MELLO, 2006: 34). Pedro 

Ludovico Teixeira, um dos mais destacados incentivadores da mudança da capital, liderou o 

processo de combate aos grupos oligárquicos e se tornou um importante representante do 

grupo econômico ascendente. Entretanto, somente após a denominada revolução de 1930 ele 

adquiriu poderes, autonomia e apoio suficientes para concretizar os planos mudancistas, 

sobretudo porque ascendeu ao cargo de interventor do recém-inaugurado governo Vargas. 

Logo, interesses regionais foram ao encontro com interesses federais, estes últimos pautados 

na Marcha para Oeste que, nas palavras do presidente, consistia no 

 

(...) rastreamento da campanha dos construtores da nacionalidade, dos bandeirantes e 

dos sertanistas, com a integração dos modernos processos de cultura (...). Precisamos 

promover esta arrancada sob todos os aspectos e com todos os métodos a fim de sanar 

os vácuos demográficos do nosso território e fazer com que as fronteiras econômicas 

coincidam com as fronteiras políticas (VARGAS, 1940 apud MELLO, 2006: 34-35). 

 

Um segundo exemplo pode ser encontrado no âmbito dos discursos higienistas que, 

nascidos na Europa durante os oitocentos, se tornariam especialmente potentes no século 

seguinte. De acordo com esses discursos, tornar-se moderno seria o mesmo que exterminar as 

doenças e as epidemias que comprometiam a população, sobretudo por intermédio das 

práticas de higiene e de saneamento básico. Notadamente importantes para os parâmetros da 

sociedade brasileira da época, tais discursos também seriam usados para subsidiar os 

argumentos que favoreciam a transferência da capital goiana, pois se considerava que a 
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Cidade de Goiás “não tinha condições sanitárias adequadas e que uma nova capital, projetada 

conforme padrões de higiene convenientes, viria satisfazer as exigências de uma ‘cidade 

moderna’” (MELLO, 2006: 36). Em documento datado de 1890 e escrito pelo presidente da 

Assembleia do Estado, Rodolfo Gustavo da Paixão, o sistema de esgotos da antiga capital 

recebe a seguinte descrição: “os materiais fecais sem escoamento entram em rápida 

decomposição e exalam deletérios miasmas e absorvidas pelo subsolo (...) comunicam-se com 

os poços de serventia, de ordinário abertos nas proximidades daqueles focos de infecção (...)” 

(PAIXÃO, 1890 apud MELLO, 2006: 36-37). Esse documento, considerado grande meio de 

convencimento, acabou anexado ao relatório que Pedro Ludovico mandou no ano de 1933 ao 

presidente do país, na tentativa de expor os motivos que pautavam os planos mudancistas. 

Dessa maneira, a promessa de uma cidade limpa e arejada, pensada para atender aos quesitos 

da higiene e do saneamento, anunciou nacionalmente o nascimento da nova capital. 

Em ambos os exemplos apresentados, percebemos o modo como a busca pela 

modernidade pressupõe o uso dos modelos de urbanidade e civilidade europeus enquanto 

espelhos, enquanto metas a serem perseguidas incansavelmente, mediante o iminente risco de 

mergulhar ou permanecer no “arcaísmo” e na “barbárie”. Eram, portanto, somente os modelos 

europeus de economia e de saneamento que representavam a chance da sociedade brasileira 

caminhar para o progresso. Isso demonstra que a modernidade nasceu e se pautou em uma 

perspectiva eurocentrada de mundo. Sendo assim, desde antes da construção da cidade 

goianiense, o modelo europeu seria perseguido por seus idealizadores. Um dos principais 

exemplos dessa procura se encontra expresso no primeiro plano urbanístico da nova capital 

que, desenhado pelo arquiteto Atílio Correia Lima, em 1933, se inspirou em cidades europeias 

como Versalhes e Karlsruhe, situadas respectivamente na França e na Alemanha, além da 

cidade estadunidense de Washington. Um dos elementos urbanísticos comuns entre essas 

quatro metrópoles consiste no uso do “asterisco”, nome dado ao processo de convergência de 

vias para um ponto situado no centro (MELLO, 2006), o que no caso da capital goiana se 

expressou pela convergência em direção à Praça Cívica de importantes avenidas, entre elas a 

Araguaia, a Goiás e a Tocantins. Também tinham em comum o estilo adotado por seus 

arquitetos, denominado barroco, que possuía, entre outras coisas, “tendência à geometrização 

das formas, que denotava a necessidade de controle do espaço” (MELLO, 2006: 40).  

É importante, no entanto, que consideremos que essa mesma modernidade, 

eurocêntrica por excelência, se gestou em pares dicotômicos que opunham os europeus, 

representantes da superioridade racial, da razão, da ciência e do progresso, às demais 

sociedades do mundo, as quais supostamente representariam a inferioridade racial, a tradição, 
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a irracionalidade, a crendice e a barbárie. Nesse sentido, importa mencionarmos que o 

discurso da modernidade nasce e se pauta no contexto do sistema colonialista, momento em 

que os europeus se deparam com uma nova alteridade e constroem diante dela o discurso de 

sua própria potência. Em outras palavras, a modernidade “leva nos ombros o pesado fardo e 

responsabilidade da colonialidade” (MIGNOLO, 2003: 66). Diante disso, nos propomos a 

compreender a modernidade de acordo com o que se chamou de “colonialidade do poder”, que 

consiste em “um modelo de poder especificamente moderno que interliga a formação racial, o 

controle do trabalho, o Estado e a produção de conhecimento” (QUIJANO, 2001 apud TORRES, 

2010: 414). É por meio dessa perspectiva que se torna possível considerar o papel constitutivo 

da colonialidade na ideia do moderno, pois “a colonialidade do poder abre uma porta analítica 

e crítica que revela o lado mais escuro da modernidade e o fato de nunca ter existido, nem 

poder vir a existir, modernidade sem colonialidade” (MIGNOLO, 2001 apud TORRES, 2010: 415). E 

quando se leva em consideração o papel da colonialidade na construção do moderno, se torna 

imperativo que enxerguemos os modos de subalternização dos saberes, da episteme e das 

cosmogonias que compunham as sociedades sob o domínio político-cultural colonialista.  

De acordo com o discurso moderno, a ciência e a empiria consistiriam nos únicos 

parâmetros legítimos de interpretação do mundo circundante, de modo que quesitos como, por 

exemplo, as manifestações, as leituras e as narrativas relacionadas à fé, deveriam ser 

deslegitimadas e prontamente descartadas. Entretanto, apesar desta subalternização, as 

explicações ligadas aos mitos e às crenças escapariam por entre as frestas da muralha 

moderna, mesmo porque, antes de qualquer coisa, são também pedras responsáveis por 

sedimentar as extensões desta mesma muralha. Foi o que ocorreu em relação ao plano 

urbanístico da cidade goianiense que, embora tenha sido pautado pelo controle, pelo cálculo, 

pela geometria e, portanto, pela ciência, acabaria, quando entregue à apreciação coletiva, 

recebendo outras interpretações e outros sentidos, os quais possivelmente não estavam 

previstos no momento de sua criação. Dessa forma, o próprio plano urbanístico terminaria 

transformado, principalmente porque, por meio do traçado urbano e da arquitetura, se torna 

“possível vislumbrar um universo oculto de significados formulados por aqueles que 

vivenciaram e vivenciam, formularam e formulam os espaços concretos e os espaços 

imaginários da cidade” (MELLO, 2006: 29). Foi nesse sentido que nasceu e ainda se perpetua 

entre alguns moradores da cidade a crença de que uma inspiração divina guiou a montagem 

do plano urbanístico da capital, inspiração esta atribuída a Nossa Senhora da Aparecida, santa 

que teria emprestado os seus contornos ao centro político-administrativo goianiense (FIGURA 8).  
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A projeção de Nossa Senhora da Aparecida no tecido da capital de Goiás, 

curiosamente, não se diluiu com o passar do tempo, pois não perdeu o seu conteúdo 

cultural. Ao longo das sete décadas de vida da cidade, manteve sua capacidade 

representativa e o poder de requalificar-se simbolicamente diante de novas gerações e 

das sucessivas ondas de migrantes (MELLO, 2006: 56). 

  

 

 

Diante dessa reinterpretação podemos perceber a existência, e até mesmo o embate, 

entre dois tipos de explicações possíveis, ambas impressas nos contornos da cidade. De um 

lado se encontram as explicações baseadas na ciência urbanística, as quais demonstram que a 

similaridade com a imagem da santa ocorre devido ao mencionado “asterisco”, associado ao 

“pate d’oie” (pé de pato), “nome dado ao recurso de desenho urbano que faz convergir três 

avenidas para um centro comum” (MELLO, 2006: 51), de modo a partirem em direção ao núcleo 

onde se encontra instalado o aparato do poder político-administrativo, dando, portanto, 

bastante destaque ao mesmo (FIGURA 9); de outro lado se encontram argumentos baseados na 

crença religiosa, que, embora não se pautem em cálculos e medidas, também apresentam 

explicações logicamente construídas para fundamentar a presença do formato da santa no 

traçado da cidade. Tal figuração se justifica também pela presenaça de uma população 

majoritariamente católica. Percebemos, assim, que a representação da santa no plano 

urbanístico goianiense insurge contra o projeto moderno- europeizante, pois nele se imprime o 

que de acordo com a perspectiva da modernidade se consideraria crendice, superstição, 
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irracionalidade. Esta representação, sustentada em bases religiosas, esboça, em última análise, 

a necessidade de a igreja católica impor a sua presença na constituição de uma ocupação 

urbana, como historicamente tem sido feito desde a chegada dos europeus às Américas. 

  

 

 

Desse modo, no início da década de setenta, o candomblé se instalou em uma cidade 

que, distintamente das demais por onde passou, nasceu como um centro urbano planejado, 

pensado, pois, para atender aos requisitos do discurso moderno e para permanecer 

resguardada de tudo o quanto pudesse soar arcaico, irracional. Era também uma cidade 

intimamente perpassada pelos símbolos e sentidos do catolicismo, o que, como vimos, 

contribuiu para o modo como os moradores a compreenderam e a representaram. Nessa 

perspectiva, imaginamos que a presença do candomblé teria se constituído enquanto um 

elemento pertubador de determinados modelos, pois não se apresentou apenas como mais uma 

religião à disposição dos goianienses, mas também, e principalmente, como um lócus de onde 

irradiariam-se novas representações sobre a cidade. Foi nesse sentido que um importante 

sacerdote do candomblé goianiense imprimiu uma nova representação a respeito de todo o 

estado, agora com base na mitologia afro-brasileira: “Essa terra aqui é de Oxum, Xangô, e 
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Oxóssi
43

. Sendo assim, da mesma maneira que a perspectiva católica enxergou a imagem de 

Nossa Senhora nos traçados da cidade, o sacerdote se apropriou simbolicamente do espaço 

goiano e o entregou ao domínio dos Orixás. Percebemos, assim, como o espaço da urbe 

possibilita a seus distintos moradores exercícios de múltiplas construções simbólicas. Nesse 

sentido, propomos, em um exercício de analogia, que, ainda na perspectiva do candomblé, no 

lugar da imagem da santa poder-se-ia acomodar um abebê
44

 de Oxum (FIGURAS 10 e 11). 

 

 

Para os mudancistas que atuaram nos anos trinta e para os demais partidários do 

discurso da modernidade goiana, o estabelecimento de um terreiro candomblecista no 

perímetro da capital provavelmente consistia em algo impossível, impensável e improvável, 

mesmo tendo o candomblé iniciado, desde antes desse período, o seu crescente processo de 

deslocamento e expansão para todo o país. Isso porque o candomblé, se pensado de acordo 

com o discurso moderno, se encontra situado no extremo oposto dos ideais de progresso e de 

racionalidade, especialmente por ser uma religião afro-brasileira e estar, portanto, conectada 

ao continente africano. E sabemos que “distorções, simplificações e generalizações de sua 

história e de suas populações são comuns a várias partes e tempos do mundo ocidental” 

(OLIVA, 2003), o que contribuiu para que as sociedades africanas acabassem historicamente 

                                                
43

 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no documentário “Coração de Olorum” (2005), dirigido por 

Ceiça Ferreira e com duração de dezesseis minutos.  
44 Uma espécie de espelho, acessório ritual representativo do Orixá Oxum. 
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relacionadas às concepções de selvageria, atraso e barbárie, colocadas, portanto, na via-versa 

da modernidade eurocêntrica. Entre as mais citadas simplificações sobre as sociedades 

africanas, destacaremos aquelas expressadas pelo pensador Friedrich Hegel, na primeira 

metade dos oitocentos, de acordo com as quais o continente africano não poderia possuir 

história, pois “não tem movimentos, progressos a mostrar, movimentos históricos próprios 

dela” (HEGEL, 1995). Para ele, “quer isto dizer que sua parte setentrional pertence ao mundo 

europeu ou asiático”, de modo que “aquilo que entendemos precisamente pela África é o 

espírito a-histórico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto em condições de natural e que 

deve ser aqui apresentado apenas como no limiar da história do mundo” (HEGEL, 1995: 174). 

 Diante disso, ao recordarmos como a sociedade goianiense da primeira metade dos 

novecentos procurou incessantemente se inserir no eurocêntrico modelo de modernidade, 

supomos que tudo o quanto parecesse não-moderno acabou combatido com intensidade 

extrema, mesmo que apenas subjetivamente
45

. Dessa forma, também supomos que este tenha 

sido um dos motivos que concorreu para que o candomblé se inserisse na cidade goianiense 

somente na década de setenta, isto é, aproximadamente trinta e cinco anos após o nascimento 

de tal cidade, como apontamos anteriormente, o que consideramos uma inserção 

relativamente tardia, especialmente se nos atentarmos para a numerosa quantidade de 

migrantes nordestinos, inclusive baianos, que trocaram seus locais de origem pelas 

oportunidades expressas nas propagandas do governo goiano daqueles tempos; propagandas 

que tinham como intuito central arregimentar moradores e mão de obra especializada para a 

construção do novo centro urbano. De acordo com o discurso nelas expresso, surgia no centro 

do país uma cidade de oportunidades, sobretudo de trabalho e moradia, onde grandes 

realizações eram possíveis. É o que podemos notar em anúncio datado dos anos quarenta 

(FIGURA 12), que apresenta em destaque o sugestivo slogan: “Enriqueça quatro vezes mais”. 

Esse anúncio demonstra o grande investimento direcionado a atrair novos moradores em 

potencial, principalmente na oferta de lotes a preços e prestações acessíveis, bem como no uso 

de imagens que exibem uma cidade próspera, de avenidas largas e sólidas construções.   

 

                                                
45

 Esta realidade provavelmente atuou como uma espécie de continuidade, mesmo que em outras roupagens, das 

pressões que assinalamos terem ocorrido na província e na capitania goiana, as quais podem ter impedido que a 
religiosidade afro-brasileira fosse praticada em espaços inteiramente dedicados a isso, como são os terreiros. 
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Enganosas ou não, promessas como essas contribuíram decisivamente para o 

deslocamento, nos anos trinta e quarenta, de inúmeros nordestinos desejosos de escaparem da 

seca e de suas consequências. Dos anos cinquenta em diante, aspectos relacionados ao 

processo de delineamento da sociedade urbano-industrial também contribuíram enormemente, 

de modo que sobretudo interesses econômicos, surgidos no panorama da passagem de 

sociedade eminentemente rural para urbana, tenham sido os principais motivadores da 

migração nordestina, especialmente para as metrópoles do sudeste brasileiro. Sendo assim, 



96 

 

promessas e expectativas alimentaram o deslocamento de inúmeras pessoas, dentre as quais 

aquelas que, devido às precárias condições, resolveram ir a pé para a cidade goianiense, em 

jornadas que podiam durar até mais que dois meses. Cambiante de caso para caso, o tempo de 

caminhada dependia não apenas da distância em relação ao município de origem, como 

também das condições financeiras para dar prosseguimento a ela, pois muitos trabalhavam 

provisoriamente nas cidades situadas ao longo da rota no intuito de angariar a quantia 

necessária para terminar a caminhada. Esses deslocamentos ocorriam quase sempre em 

grupos, como no caso do baiano César Francisco de Oliveira, que partiu em 1928: “Éramos 

dez irmãos e viemos todos de uma vez, vida dramática a nossa, a nossa não, de todos naquela 

época, nós saímos de Santana com quarenta famílias, nós saímos pra Goiás”
46

. Sobre o modo 

como ocorria o trajeto, Adonias Orlando de Souza, que partiu de Irecê em 1939, nos conta: 

 

Nós saímos com dois jumentos marcados na bruaca e, amarrado naquela bruaca, 

vinha as coisas de comida, milho. E a gente, quando era à noite, colocava o milho de 

molho, moía o milho, fazia um cuscuz, comia isso ali, e tocava [risos] a viagem47.  

 

De acordo com nossas pesquisas, os migrantes nordestinos eram majoritariamente 

provenientes de cidades do interior e, no caso dos migrantes baianos especificamente, 

provinham de municípios como Irecê, Santa Maria da Vitória, Correntina, Xique-Xique, 

Macaúbas, Santana, Lençóis, São Gonçalo e Feira de Santana
48

 (MAPA 2). Diante disso, 

poderíamos argumentar que boa parte das cidades do interior baiano é conhecida por abarcar 

religiões afro-brasileiras distintas do candomblé e da umbanda, como, por exemplo, o jarê, a 

jurema e o catimbó, as quais se distinguem daquelas primeiras por possuírem o ingrediente 

indígena bastante evidenciado
49

. Essa realidade poderia apontar alguns motivos para a tardia 

chegada do candomblé à cidade de Goiânia. Entretanto, de acordo com o que apuramos até 

agora, as citadas religiões também não marcaram presença na capital goiana em tempos 

anteriores ao início deste século. Devemos ressaltar, aliás, que o jarê e o catimbó 

aparentemente nunca sequer foram praticados nesse município, enquanto a primeira casa de 

jurema começou suas atividades somente a partir de 2002, iniciada pelo brasiliense Juvenil 

                                                
46 Entrevistado: César Francisco de Oliveira; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 12/02/2010. 
47 Entrevistado: Adonias Orlando de Souza; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 20/03/2010. 
48 Para saber um pouco mais sobre a migração dos nordestinos para Goiânia e sua proveniências, consultar o 

trabalho dissertativo “Migrações para Goiânia – Os nordestinos (1930-1970)” (2004), escrito por Eleuzenira Maria 

de Menezes.  
49 Fomos muito pertinentemente chamados a perceber essa questão pela professora Dra. Mundicarmo Ferretti 

durante nossa apresentação no Simpósio Temático Religiões Afro-Brasileiras e os Novos Sentidos da Diáspora 

no Atlântico Negro, coordenado pelo professor Dr. Vagner Gonçalves da Silva e pela professora Dra. Maria 
Clara de Almeida Saraiva, durante XI Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais (2011).  
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Carneiro Neto. Mais conhecido como Juremeiro Neto desde que se tornou mestre da jurema, 

este sacerdote iniciou sua trajetória religiosa na umbanda, que praticou por sete anos, 

passando pelo candomblé, onde permaneceu ao longo de pouco mais de duas décadas. Iniciou 

sua casa consagrado ao Pajé Rio Verde, ao Caboclo Tupynaré, ao Mestre Tangerino Zé 

Ferreiro, ao Mestre Zé Molambo e ao Mestre José Galo Preto. Ele nos conta como se sucedeu: 

 

Quando deu os meus vinte e um anos de santo, quando eu fiz os meus vinte e um anos, 

Iansã mandou que eu fosse, seguisse a orientação do meu índio, que era o meu 

Caboclo. E ai eu peguei e ele mandou que eu fosse no mato, desse fruta pra ele, que 

eu fizesse umas coisas pra ele. Eu achei aquilo ali um absurdo, porque eu não sabia 
que Caboclo comia fruta, né? Mas eu num fiz. Ai ele veio me instigou, entendeu? 

Pegou umas folhas, folhas de padre São Jorge, num sei o que, me deu uma surra 

manifestado com aquilo e tal. E eu comecei a cuidar da jurema. Comecei a cuidar 

dele. Ai fui convidado a ir em Brasília, numa festa. Cheguei lá era um centro de 

jurema e lá conheci Lucas. O Lucas é um Ogã da casa de Edivam, ele é Ogã e ele foi 

“juremado”, ele era da jurema da Bahia. Foi quando ele me batizou na jurema pela 

primeira vez, acho que isso tem uns seis, sete anos. Ai ele me batizou na jurema. Ai, 

depois que ele me batizou, que ele fez o encantamento do Caboclo, ai eu peguei, o 

Caboclo mandou que eu fosse mais pra frente pra procurar a raiz da jurema, que é a 

jurema de mestria. Foi quando eu fui para o Rio Grande do Norte, na casa de Jeová 

Brasil. E depois, posteriormente, ele foi pra Pernambuco e que fez as suas obrigações 

com Nestor. Entendeu? Foi ai que eu comecei com a Jurema e depois disso eu só toco 

jurema porque eu nunca quis, nunca quis tocar pra santo
50

. 

 

 Por outro lado, determinados municípios do interior baiano possuíam candomblés 

desde antes dos anos setenta, os quais poderiam ter sido levados para a capital goiana por 

intermédio do intenso deslocamento de migrantes. Em Feira de Santana, por exemplo, uma 

das cidades de onde provinham numerosos migrantes baianos, o candomblé marcou sua 

presença em tempos anteriores aos anos trinta. Foi o que revelou o periódico “Folha do 

Norte”, que, no ano de 1931, publicou uma crônica de autoria do feirense Aloísio Resende. 

Nessa crônica, o jornalista (e também poeta) homenageia a sacerdotisa Maria Raquel 

Almeida, chamada por ele de Dona Raquel, e aproveita para prestar, nessa mesma crônica, o 

seu respeito à Iemanjá, Orixá por quem tem muita simpatia e a quem dedica o título do texto: 

“Mãe D’agua” (OLIVEIRA, 2010). Dona Raquel também recebeu destaque quando este mesmo 

periódico publicou, em 1966, uma listagem dos terreiros de candomblés presentes no 

município de Feira de Santana entre as décadas de quarenta, cinquenta e sessenta, dando um 

total de vinte e oito terreiros espalhados por bairros diversos (OLIVEIRA, 2010). Sendo assim, 

acreditamos que o prestígio experienciado pela sacertotisa se encontre diretamente 

relacionado à antiguidade do seu terreiro que, se recebeu grande destaque na imprensa do 

início dos anos trinta, é porque já existia desde pelo menos a segunda metade da década de 

                                                
50 Entrevistado: Juvenil Carneiro Neto; Entrevistadora: Eliesse Scaramal; Data: 08/06/2008. 
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vinte. Para além da questão de sua antiguidade, acreditamos que provavelmente agregou 

muitos adeptos e simpatizantes, inclusive jovens intelectuais, como destaca Aloísio Resende: 

 

Dona Raquel reside no Tomba, próximo desta cidade, onde tem terreiro, freqüentado 

por muita gente, como por muita gente são freqüentados os terreiros, aqui, ali, acolá, 

por toda parte. Deu seu presente a Mãe dagua em dia da semana que findou. A 

cerimônia que é do culto de sua excelência Iemanjá, de quem é sacerdotisa a 

conhecida ialorishá, realisou-se ao Pôço do Buraco, ao Rio Jacuípe, no lugar 

denominado Tapera. O ato a que vamos aludir é um dos mais curiosos entre os muito 

curiosos que há nas religiões africanistas, que, atualmente, estão prendendo a atenção 
dos moços intelectuaes da nova geração (RESENDE apud OLIVEIRA, 2010: 92, grifo do 

autor). 

 

 No município de Lençóis, situado em uma região conhecida como Chapada da 

Diamantina, pesquisas apontam a presença do jarê, compreendido como “um tipo de 

candomblé rural” ou mesmo como uma “variante do candomblé de caboclo” (ALVES & 

RABELO, 2009: 01-02). Essa religião afro-brasileira data dos oitocentos, período em que era 

intensa a atividade mineratória e, consequentemente, o fluxo de escravizados para trabalharem 

nas minas da região. Mais tarde, essa prática se espalharia também para a zona rural, onde 

adquiriria novas características, sobretudo em um processo de intenso hibridismo com 

elementos do catolicismo popular (ALVES & RABELO, 2009). No entanto, embora o jarê tenha 

existido desde os oitocentos em municípios da Chapada da Diamantina, essa modalidade 

religiosa, de acordo com os documentos que acessamos, parece não ter sido introduzida na 

capital goiana por migrantes provenientes dessa região. Desse mesmo modo, o candomblé 

praticado em Feira de Santana desde pelo menos os anos vinte aparentemente não se 

implantou naquela mesma capital, onde, como se sabe, tal religião aportaria somente na 

década de setenta. Relembremos, ainda, que outras religiões afro-brasilerias, consideradas 

típicas das cidades do interior baiano, parecem nunca ter sido praticadas entre os goianienses, 

exceto a jurema, inaugurada nessa cidade somente no início deste século. Essa suposta 

realidade em muito nos intriga e nos leva a questionamentos, como: O candomblé realmente 

nunca marcou sua presença antes dos anos setenta ou teria sido somente escamoteado?  
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Foi aparentemente necessário aguardar pela inauguração e pelas influências dos anos 

sessenta, permeado, como vimos, pelo movimento da contracultura e pela reorientação da 

política internacional brasileira, para que mudanças essenciais permitissem a chegada do 

candomblé em Goiânia. Em períodos anteriores, enquanto a nova capital completava suas 

primeiras décadas de existência, prevaleciam as características do governo que mais 

radicalmente perseguiu as religiões afro-brasileiras, o governo de Getúlio Vargas
51

 (CORREA, 

apud ORO, 2008). Nesse sentido, o duradouro alinhamento dos governantes goianos aos ideais 

                                                
51 “Com o golpe de estado dado por Getúlio Vargas em 1937, os estados foram governados por interventores que, 

temerosos com as ações de movimentos antiditadura, ou do Partido Comunista, aumentaram o controle social e 

político sobre as camadas populares e as elites liberais, que se identificavam com os seus anseios. Muitos 

estudiosos, considerados inimigos políticos, foram presos nesse período, como Gilberto Freire. O baiano Edison 

Carneiro, autor de importantes estudos sobre os cultos de origem africana (...), perseguido pela polícia política do 
Estado Novo, teve de refugira-se no terreiro Axé Opô Afonjá, sob a guarda de Mãe Aninha” (SILVA, 2005: 104). 
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varguistas, os quais perpassaram todo o processo de construção da cidade goianiense, pode ter 

também contribuído para que o candomblé tardasse a ser implantado, mesmo que alguns dos 

seus adeptos tenham se deslocado entre os migrantes nordestinos. Mas apesar dessa realidade, 

acreditamos que provavelmente um número considerável de pessoas era candomblecista entre 

os migrantes chegados à capital, embora, por outro lado, houvesse o imponente poderio 

católico exercido na cidade desde antes de sua construção. Esse poderio pode ser 

demonstrado, por exemplo, pela participação do bispo goiano Dom Emanuel na comissão que 

escolheu o terreno onde seria erigida a nova capital, além do destaque que se destinou ao 

catolicismo no Batismo Cultural, evento de inauguração da cidade, ocorrido em 1933. Para 

além desse poderio, depoimentos como o do citado baiano de Santana asseguram que entre os 

migrantes “tudo era católico!”
52

. Depoimento revelador, embora tenhamos que considerar que  

 

História e memória, enredadas na trama da reconstituição temporal, contribuem para 

aguçar a consciência dos sujeitos históricos de pertencimento ou de não pertencimento 

a organizações, grupos, instituições, países... Na dinâmica da produção de documentos 

orais, a questão da identidade adquire, portanto, uma dimensão especial, traduzida 

pelo reconhecimento das similitudes e das diferenças, por meio do afloramento de 

lembranças e da construção das representações sobre o passado (NEVES, 2000: 110, 

grifo nosso). 

 

Por outro lado, sabemos que naqueles tempos muitos candomblecistas comumente se 

compreendiam também como católicos, a ponto de conciliarem atividades do terreiro às 

missas dominicais. Nesse sentido, podemos supor que determinados migrantes baianos que se 

instalaram na cidade assumiam a identidade católica e ao mesmo tempo assentavam em seus 

quintais representações materiais dos Orixás, o que apenas poderia ser impedido por um 

atento aparato persecutório protagonizado não apenas por policiais como também por civis. 

Nesse sentido, imaginamos que se existiram terreiros ou cultos domésticos anteriores à década 

de setenta, data unanimemente apontada pelos candomblecistas como marco do início do 

candomblé goianiense, estes aparentemente não encontraram condições propícias para sua 

continuidade. E essa suposta presença, se verdadeira, se encontra aparentemente – e quem 

sabe provisoriamente – encoberta pela ausência de evidências documentais. Diante disso, nos 

pautaremos na década de setenta enquanto marco do início do candomblé goianiense, data que 

acabou corroborada não apenas pelos candomblecistas consultados, mas também por 

moradores antigos e desconectados do universo dessa religião afro-brasileira. Perguntamos ao 

                                                
52 Entrevistado: César Francisco de Oliveira; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 12/02/2010. 
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goiano Juca de Lima, nascido em 1926, se tomou conhecimento de terreiros de candomblé ou 

de despachos na cidade entre as décadas de trinta e sessenta. Ele nos respondeu: 

 

Aqui em Goiânia não. Não nessa época que você fala, que eu estou colocando entre 

década de quarenta e sessenta mais ou menos. Não, nunca vi. Nessa época, por 

exemplo, quarenta, lá no Rio de Janeiro, que eu morei dois anos na Freguesia do 

Irajá, qualquer esquina lá você via despacho, qualquer esquina. Eu morava perto de 

uma esquina, assim, toda semana era dois, três despachos que tinha lá. Eu morava 

perto do cemitério, porque o cemitério lá pro carioca acaba sendo uma festa, eles 

fazem batucada de tudo [risos]53. 

  

Embora pensada para atender aos desígnios da modernidade, bem como para se mirar 

em importantes centros urbanos europeus, a capital goiana permaneceu perpassada, 

especialmente em suas três primeiras décadas de existência, por características que, de acordo 

com o discurso moderno, são consideradas tipicamente provincianas ou mesmo retrógradas. 

Baseados no depoimento das pessoas que viveram os primeiros anos da cidade, percebemos 

impedimentos relacionados a uma infraestrutura urbana insatisfatória e “uma descrição de 

Goiânia bem longe de uma cidade moderna e cosmopolita e bem próxima dos valores 

provincianos das pequenas cidades” (OLIVEIRA, 2002: 22). Um dos principais exemplos dessa 

realidade eram os constantes problemas relacionados ao abastecimento de energia elétrica, 

que apresentou melhorias somente em 1959, após a construção da primeira etapa da Usina 

Serra Dourada. Entretanto, não podemos ignorar determinados elementos que apontavam para 

o alinhamento aos desígnios do discurso moderno, como, por exemplo, a presença das casas-

tipos, as quais recebiam rigoroso planejamento. Eram construídas pelo governo com base em 

cuidadosas especificações técnicas, como as relativas ao tipo de areia, ao saibro e às telhas, 

além de contarem com canalizações de água e esgoto, instalações elétricas e telefone. Mas 

ainda eram poucas as casas que obedeciam a esse padrão, de modo a dividirem o cenário com 

residências construídas por métodos tradicionais: com adobes e madeira (OLIVEIRA, 2002).  

 Nos idos dos anos sessenta, a cidade passou por importantes transformações, as quais 

possibilitaram o aparecimento de características que a aproximavam da ideia de metrópole, 

especialmente depois da inauguração de Brasília, situada a menos de duzentos quilômetros de 

distância da capital goiana, acontecimento que desencadeou “um surto de otimismo 

progressista que não se via desde 1942 nos festejos de inauguração da cidade” (OLIVEIRA, 2002: 

25). Essas duas capitais, construídas segundo “as mais modernas teorias urbanísticas 

disponíveis em suas épocas, destinadas a serem centros administrativos e a trazer o progresso 

                                                
53 Entrevistado: Juca de Lima; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 12/02/2010. 
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para o Brasil e para Goiás respectivamente, passaram a ser vistas como cidades-irmãs” 

(OLIVEIRA, 2002: 25). Desse modo, percebemos que o centro urbano no qual se instalou o 

primeiro terreiro goianiense não era mais aquele dos tempos dos apagões e das numerosas 

casas de adobes. Pelo contrário: o candomblé surgiu concomitantemente aos grandes prédios, 

que aos poucos mudavam a paisagem urbana da cidade, bem como ao aumento do número de 

automóveis e do delineamento de um sistema de transporte coletivo mais ou menos planejado 

(OLIVEIRA, 2002). Durante os anos setenta, o cotidiano e os costumes da sociedade goianiense 

mudavam substancialmente, o que podemos notar, por exemplo, pela maneira como os jovens 

deixavam de ir somente às festas promovidas nas casas de famílias para irem às novas boates 

e danceterias que surgiam, além da multiplicação de outros espaços de encontro, a exemplo 

dos clubes sociais, que antes se resumiam à existência do Jóquei Clube (OLIVEIRA, 2002).      

  

Muitos jovens nasceram em Goiânia (quem nasceu em 1940 estaria com 20 anos nos 

anos 60) e ao contrário de seus pais, não moravam em cidades interioranas ou na zona 

rural – portanto cresceram com a mentalidade de que viviam em uma cidade 

cosmopolita e moderna o que, aliado aos novos valores transmitidos pelo cinema, 

televisão e rádio, tornava-os mais abertos à cultura moderna (OLIVEIRA, 2002: 29).  

 

 Também no universo das tecnologias, das artes e das práticas culturais, muitas 

mudanças contribuíram para os novos rumos tomados pela sociedade goianiense, 

principalmente após os anos sessenta. No primeiro ano dessa década, nasceu a Universidade 

Federal de Goiás, com os cursos de Direito, Farmácia, Odontologia, Engenharia, Medicina e 

Música. Foi precedida pela Universidade de Goiás, atualmente denominada Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás, que contava com os cursos de Direito, Filosofia e Serviço 

Social. Simultaneamente ao nascimento das universidades, alguns literatos, reunidos em torno 

do denominado Grupo de Escritores Novos, inovavam a produção literária goianiense, 

expressa nas mais de oitenta obras publicadas entre 1963 e 1967, impulsionados pela retomada 

da estética modernista (OLIVEIRA, 2002). Era um momento de renovação também no cinema, 

quando, em 1966, se criou o primeiro cineclube goiano, o Centro de Cultura Cinematográfica, 

que promovia cursos e amostras do cinema internacional, além de apoiarem a produção 

cinematográfica de cineastas goianos, como se deu no caso do pioneiro longa-metragem 

intitulado “O diabo mora no sangue”, produzido por João Bennio (OLIVEIRA, 2002). 

Paralelamente a toda essa efervescência da cultura e das artes goianienses, aportava na cidade, 

no ano de 1967, o primeiro computador, seguido do primeiro telefone público moedeiro e da 

inauguração de uma central própria de Telex (OLIVEIRA, 2002). Todos esses tópicos, quando 

manipulados discursivamente, apontam para uma cidade moderna, adiantada e cosmopolita. 
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 Importa, nesse sentido, recordarmos que o candomblé consiste em uma religião que 

nasceu e encontrou possibilidades para se expandir, sobretudo para centros urbanos 

compreendidos como cosmopolitas. Quando “recebe” o candomblé, a capital goiana apresenta 

uma série de características que, como vimos, podem ser entendidas como cosmopolitas e 

tipicamente modernas, o que, associado ao aumento populacional e ao crescente número de 

migrantes nordestinos, especialmente baianos (TABELA 6), constrói o cenário que o primeiro 

terreiro goianiense encontraria ao se establecer nos anos setenta. Para além dessas questões, 

consideramos que o estabelecimento do candomblé na capital goiana no começo da 

mencionada década advenha das heranças deixadas pelo efervescente ano de 1968, este último 

marcado por novos “movimentos sociais”, como os feminismos, as revoltas estudantis, os 

movimentos juvenis contraculturais e antibelicistas, bem como movimentos negros 

rearranjados, as lutas pelos direitos civis e pela paz. Dessa maneira, compreendemos que o 

estabelecimento do candomblé em uma cidade planejada pelo pensamento moderno, 

eurocentrado e progressista, consista em somente mais um dentre muitos outros eventos que 

compõem um contexto de múltiplas ações das populações subalternizadas em todo o mundo.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 - 
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ENTRE SINOS, PALMAS E TAMBORES: O PROCESSO DE ESTABELECIMENTO DO 

CANDOMBLÉ EM GOIÂNIA 

 

 

2.1. O CANDOMBLÉ E A POLÍCIA  
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ão sabemos precisar a data do acontecimento que iremos relatar adiante. 

Temos somente uma pista de seu marco temporal: começo dos anos 

setenta. Nos idos dessa década, em um dia que parecia ser apenas mais um 

dentre tantos outros na capital goiana, algo incomum aconteceu. Em um dos bairros da então 

periferia da cidade, um sacerdote de candomblé, recém-chegado do interior da Bahia, se 

preparava para recepcionar divindades de origem africana em solo goianiense. Naquele dia 

ocorreria o primeiro toque em seu novo terreiro. Para não errar na recepção, roupas brancas,  

contas e pés descalços deviam, como de costume, se apresentar por todos os lados. Findados 

os preparativos rituais, o sacerdote certamente chocalhou o seu adjá
54

, anunciando o início da 

cerimônia. Era o sinal necessário para que os atabaques rompessem a noite. Estes 

instrumentos, nas mãos de seus tocadores, os ogãs, permitiriam a comunicação entre o orum 

(terra) e o ayê (morada dos deuses). Depois desse dia, o som dos atabaques se tornaria, por 

dois motivos, uma presença relativamente constante na capital goiana. Primeiramente, porque 

o número de terreiros aumentaria nas próximas décadas e, em segundo lugar, porque não 

existe candomblé sem canto, sem percussão, sem musicalidade. Contudo, antes de poder tocar 

com certa autonomia, o sacerdote precisou dar satisfação aos policiais que, nesse mesmo dia, 

bateram em sua porta. Emocionado, ele relembra esta ocasião: 

 

No meu primeiro toque de atabaque eu tive uma visita muito importante. Diga quem! 

Um camburão cheio de polícia [risos]. Aí então me levaram. Quando eu cheguei lá na 
delegacia, ele queria saber por que, por que não, coisa e tal, dos tambores. Porque 

aqui não batiam tambores. Eram palmas, escondidas, que era umbanda55. 

 

Essa fala revela a maneira como as autoridades policiais demarcaram seus domínios e 

deram amostras de seu poder repressor. Tudo isso em nome de uma suposta ordem que 

parecia ameaçada, não apenas pelos atabaques, mas principalmente por aquilo que 

representavam em uma sociedade predominantemente adepta ao cristianismo: o “outro”. 

Naquela noite de toque no terreiro, uma “zona de contato” rompia o espaço da cidade, ao 

permitir “a co-presença espacial e temporal de sujeitos anteriormente isolados por disjunturas 

geográficas e históricas”, cujos contornos se dão “no interior de relações de poder 

radicalmente assimétricas” (PRATT, apud HALL, 2003: 31). Essa assimetria das relações de poder, 

                                                
54 “Instrumento idiófono formado por uma, duas ou três campânulas (...), distintivo do poder de mando dos 

rituais religiosos. Serve também para dirigir obrigações diversas, oferecimento de comida aos deuses e coordenar 

as danças. Ao seu som de apelo, quase mágico, vêm os deuses (...)” (LODY, 2006: 63). 
55

 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no documentário “Coração de Olorum” (2005), dirigido por 

Ceiça Ferreira e com duração de dezesseis minutos. 

N 
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aqui demonstrada pela ação policial, revela não apenas contatos, mas principalmente formas 

de “encobrimento do outro”, processo no qual a “alteridade” se transforma em uma simples 

extensão inadequada do “si mesmo” (DUSSEL, 2003). Atraído pelo som dos atabaques, aquele 

“camburão cheio de polícia” foi enviado para interpelar e enquadrar o terreiro nos termos 

desse “encobrimento”. Essa atitude seria legitimada por uma série de representações sociais 

depreciativas que, desde muito tempo, têm sido “construídas, no ocidente e no Brasil, sobre as 

etnias e as culturas africanas, tidas como ‘primitivas’ e ‘arcaicas’, destinadas, portanto, a 

desaparecerem porque representam o passado da humanidade” (ORO, 2008: 305). 

 Repressões similares à rememorada pelo sacerdote não consistem em uma novidade na 

trajetória das religiões afro-brasileiras. Pelo contrário, estiveram presentes desde os tempos 

coloniais, quando os calundus eram invadidos e impedidos de funcionar pela polícia. Foi o 

que ocorreu, por exemplo, em um famoso e muito procurado calundu baiano, que se situava 

no bairro do Cabula. Era liderado por Mãe Nicácia, que acabou “acusada pelo Governador 

Conde da Ponte de praticar ‘feitiçarias e sortilégios’, amarrada e transportada em uma carroça 

pelo centro da cidade até a Prisão do Aljube” (SILVEIRA, 2006: 243). Nessa época, o catolicismo 

era a religião oficial da colônia e da metrópole portuguesa, motivo pelo qual qualquer 

manifestação aparentemente contrária às determinações da Igreja seria imediatamente 

perseguida pela Inquisição ou pelas demais autoridades coloniais. O apoio viria, sobretudo, 

das Ordenações Filipinas, nas quais constavam “ao menos cinco disposições que afetavam o 

exercício da religiosidade de matriz africana” (ORO, 2008: 307). Entre tais disposições se 

encontrava o título setenta, que reprimia o que chamavam de “bailos” de negros, em uma 

provável referência aos calundus. No entanto, apesar desses dispositivos legais e da 

consequente perseguição, muitos calundus se tornaram prestigiosos e se mantiveram ativos. 

 Durante o período imperial, as repressões policiais continuaram, enquanto os calundus 

lentamente abriam espaço para a formação dos terreiros de candomblé e das demais religiões 

afro-brasileiras. Essas repressões, porém, tomaram outras feições. Tal como no período 

colonial, os calundus e os candomblés continuaram a ser interpretados pelas autoridades, não 

como religião, mas como superstição e feitiçaria. Essas duas práticas, no entanto, mudaram 

perante os olhos da lei, pois não “constituíam crime segundo o Código Criminal do Império, 

ao contrário do que ocorria na antiga colônia sob a legislação inquisitorial e outras leis 

eclesiásticas e civis” (REIS, 2008: 142). É certo que o código possuía um capítulo no qual punia 

“ofensas à religião e aos bons costumes em locais públicos” e outro que proibia “ajuntamentos 

ilícitos”, mas mesmo assim “não explicitava que cerimônias religiosas de qualquer natureza 

fossem ofensivas ao catolicismo ou ilícitas, menos ainda as consultas individuais de 
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adivinhação e outros rituais privados” (REIS, 2008: 142). Desse modo, as ações repressoras 

precisaram buscar a sua legitimidade em argumentos que independiam da lei imperial. Para 

tanto, “os editais policiais justificavam a proibição pelo incômodo que os tambores causavam 

aos moradores de cidades e vilas, além de supostamente promoverem bebedeiras, desordens e 

desviarem os escravos de seus afazeres” (REIS, 2008: 143). Entretanto, não eram julgados 

apenas dessa forma. Foi o que aconteceu com o sacerdote Domingos Sodré, que 

 

(...) não se enquadrava na definição de perturbador do sossego público porque não 

promovia sessões de batuque de nenhuma ordem em sua casa, pelo que se sabe. Teria, 

então, que ser investigado e punido por outro delito. E o foi por suspeita de receptação 

de objetos roubados, ou estelionato, que era crime em geral imputado aos pais-de-

santo quando as autoridades daquele Brasil decidiam tirá-los de circulação (REIS, 

2008: 144). 

 

 Somente no começo do período republicano as religiões afro-brasileiras conheceriam 

um corpo de penalidades especificamente direcionado para o seu combate, apesar da 

instituição da laicidade e da reafirmação da liberdade religiosa. Foi quando as repressões 

policiais passaram a ser respaldadas pelos artigos 156, 157 e 158, os quais foram adicionados ao 

primeiro Código Penal da República de modo a procederem com a punição da prática ilegal 

da medicina, da prática da magia, do espiritismo e do curandeirismo (MAGGIE, 1992). Essas 

resoluções iam ao encontro com os ideais de embranquecimento e de modernização 

fomentados na época, segundo os quais não se reservaria espaço para o que parecia 

“primitivo” aos olhos da parcela poderosa da sociedade. Espelhados, portanto, no modelo de 

progresso europeu, movimentos arquitetônicos e sanitaristas empreenderam intensa campanha 

de isolamento da população negra e, consequentemente, de suas práticas culturais. Assim, se 

instaurava um embate entre o paradigma de país que os poderosos queriam adotar 

publicamente e a realidade que misturava “as polcas e modinhas européias com o ritmo 

quente e malicioso dos africanos, dos lundus e maxixes que se tocavam às escondidas nos 

salões das famílias mais respeitadas” (SILVA, 2005: 54). É nessa realidade pautada em 

“misturas” que se demonstra o modo como a crença nos poderes dos sacerdotes se encontra 

bastante presente no imaginário social brasileiro desde os tempos coloniais (MAGGIE, 1992). 

Sendo assim, naquele começo dos anos setenta, quando os atabaques romperam som 

pela noite goianiense e acabaram por chamar para a porta do terreiro a repressão policial, a 

melodia dedicada ao culto das divindades despertou um aparato persecutório que se formou 

concomitantemente às próprias religiões afro-brasileiras. Entretanto, os mecanismos de 

repressão provavelmente usados naquela noite também retomam tempos menos remotos do 
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que os que antecederam os primeiros anos republicanos. Falar em repressão policial contra as 

religiões afro-brasileiras pressupõe que relembremos o Estado Novo, pois se trata do período 

compreendido como o de maior número e intensidade das “batidas policiais”, marco que 

“estabeleceu um antes e um depois na história desta repressão” (CORREA, apud ORO, 2008: 310). 

Foi quando se determinou que os terreiros apenas adquiririam a permissão para funcionar se 

procedessem com o seu registro na delegacia política, mediante o pagamento de tributos. Essa 

prerrogativa permitiu o aumento do controle policial sobre as atividades cotidiano-cerimoniais 

dessas religiões, ao mesmo tempo em que determinou a criação de departamentos 

direcionados para a manutenção da suposta ordem social que se procurava implantar. É o caso 

do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), que aparece em rememorações a respeito 

da repressão empreendida contra a umbanda e o candomblé na cidade de Goiânia:   

 

Porque tudo nós tínhamos de procurar a DOPS, né, a mente política e social. E 

chegava lá nós teríamos que pegarmos uma licença, acatar toda a determinação do 

delegado. Então, ele determinava ali o quê que não devia ser feito, e tudo, e 

ameaçava56. 

 

Embora saibamos que naquela noite de repressão policial na capital goiana o sacerdote 

tenha sido interpelado segundo um aparato persecutório gradualmente implantado 

principalmente entre o começo do período republicano e os anos quarenta, não podemos nos 

esquecer de considerar que os acontecimentos descritos ocorreram em plena ditadura de 1964. 

Entretanto, apesar de os mecanismos de controle acima citados terem sido mantidos pelas 

autoridades policiais no decorrer desse período, aquela intensa repressão contra as religiões 

afro-brasileiras, iniciada nos anos trinta, curiosamente não se estendeu aos anos sessenta e 

setenta, momento político no qual a população brasileira conheceu o ápice da restrição das 

liberdades. Essa relativa diminuição da repressão, aparentemente contraditória em se tratando 

de tempos ditatoriais, pode ser compreendida se considerarmos a maneira como, entre os anos 

cinqüenta e setenta, o candomblé pouco a pouco “se constituía como o signo, por excelência, 

de uma baianidade, e, portanto, passível de ser elevado à condição de exemplo do patrimônio 

nacional” (SANTOS, 2005: 56). Dessa maneira, “aos olhos oficiais, o candomblé não era tido 

como uma simples religião de negros. Estava em curso a imagem do candomblé como um 

‘assunto de Estado’” (SANTOS, 2005: 56). Outras motivações são apontadas para explicar a 

diminuição da repressão policial contra as religiões afro-brasileiras:  

                                                
56

 Entrevistado: Luís Fernandes Salles (Presidente do Centro Espírita Anjo Ismael e ex-presidente da Federação 

de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás); Entrevistadora: Eliesse Scaramal; Data: 16/11/06. 
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Apesar de instituir um regime ditatorial e implicar um rompimento com o populismo 

do período anterior, o golpe de 1964 não reeditou a prática repressiva contra os cultos 
afro-brasileiros do Estado Novo. (...) Com a manutenção de eleições, mesmo que 

controladas e viciadas, para os postos executivos municipais e cargos legislativos, 

havia a necessidade de alguma manipulação de massas populares; não havendo como 

encontrá-las junto aos sindicatos e partidos por ele reprimidos, o regime aproxima-se 

das religiões populares. Data de 64 a inclusão da umbanda no Anuário Estatístico do 

IBGE, o que indica claramente o seu reconhecimento oficial (NEGRÃO, 1996: 96).  

 

Essa diminuição da repressão policial não se desdobrou em sua suspensão imediata e 

também não ocorreu de uma só maneira em todo o país, mesmo que consista em uma 

realidade presente nos principais palcos nacionais das religiões afro-brasileiras, como o são os 

candomblés baianos. Em se tratando da repressão policial contra o terreiro goianiense, por 

exemplo, importa relembrar que se trata de um acontecimento recente se comparado com a 

trajetória dos candomblés baianos e cariocas, o que provavelmente favoreceu a tardia 

articulação dos seus adeptos contra o controle empreendido pela polícia, bem como a 

consequente demora para a supressão final deste mesmo controle. Sendo assim, enquanto os 

terreiros baianos se livravam, em meados da década de setenta, da submissão à Delegacia 

Estadual de Jogos e Costumes (SANTOS, 2005), um importante passo na conquista da 

autonomia dessas comunidades religiosas, os terreiros goianienses permaneceriam a ela 

submetidos até, pelo menos, 1983, data do mais recente prontuário de ocorrência encontrado 

no arquivo da polícia civil (FIGURA 13). Essa constatação se soma ao discurso dos adeptos da 

umbanda e do candomblé, que, contrariando o panorama nacional, aponta os anos sessenta e 

setenta como o ponto alto da repressão aos terreiros da capital goiana, momento em que 

iniciaram as discussões necessárias para a formação de uma entidade federativa: 

  

Nesse período de 64 teve a revolução, né. Com a revolução, nós tivemos problemas, 

porque era tudo censurado, né, e tudo que tinha de atos eram censurados. Aí, em 68 

pra 69 nós criamos uma idéia, um movimento, não é, para nós criarmos a nossa 

entidade federativa57.  

 

 

 

 

                                                
57 Entrevistado: Luís Fernandes Salles (Presidente do Centro Espírita Anjo Ismael e ex-presidente da Federação 
de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás); Entrevistadora: Eliesse Scaramal; Data: 16/11/06. 



110 

 

 

 

Em cada um dos momentos históricos relatados, diversos modos de resistência e de 

agenciamento
58

 foram acionados pelos adeptos das religiões afro-brasileiras no intuito de se 

oporem à repressão policial e de negociarem, desse modo, a sua sobrevivência. Um 

mecanismo comumente usado consiste no usufruto da proteção política de adeptos ou clientes 

do candomblé detentores de poder e de notoriedade social, os quais costumam procurar os 

terreiros em busca de soluções para problemas de saúde, de amor e de negócios. Essas pessoas 

são quase sempre atraídas pelo prestígio do sacerdote ou da sacerdotisa, medido por sua 

capacidade e competência na manipulação do mundo mágico-religioso. Tal prática, pautada 

na troca de benesses, aparece desde os primeiros anos do candomblé baiano, quando os 

terreiros compreendidos como os mais tradicionais forneciam aos seus protetores o cargo de 

ogãs, a quem recorriam “seja para auxiliar na manutenção da ordem nas festas públicas, seja 

para resolver pequenos casos de rebeldia e de indisciplina, seja para tratar com a polícia, seja 

para financiar este ou aquele conserto na casa” (CARNEIRO, 1961: 139). Uma relação similar se 

                                                
58 Entendemos esse “agenciamento” segundo o conceito de “agency” de J. Lorand Matory: “intencionalidade e 
ação estratégica bem-sucedida dos oprimidos e sua sabedoria cosmopolita” (MATORY, 1998: 61).  
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apresenta no caso da relatada repressão policial contra o terreiro goianiense, que resultou na 

apreensão e interpelação do seu sacerdote. Fomos informados de que ele recebeu sua 

liberação pouco após os esclarecimentos requisitados, mas precisou do apoio de pessoas 

consideradas influentes para diminuir os desgastes que costumam perpassar o processo: 

 

[Foi] levado [pela polícia], não preso, mas detido pra averiguação, saber quem era 

ele e tal. Sempre teve muito amigo influente, pessoas que ele ajudou, assim, 
espiritualmente. Então essas pessoas tinham muito carinho por ele. É, então qualquer 

coisa que acontecia, falava o nome dele era ‘to pronto’, e resolvia na hora, então isso 

fez com que ele crescesse bem aqui dentro. Ele ajudou muita pessoa, então acabou 

essa discriminação se afastando pela gratidão que as pessoas tinham59.  

 

 Outro modo de articulação dos adeptos das religiões afro-brasileiras data 

principalmente dos anos trinta e nasceu em resposta ao recrudescimento da repressão policial. 

Foi quando se desencadeou a formação dos chamados movimentos federativos, que 

pretendiam, entre outras coisas, auxiliar na proteção dos terreiros perseguidos pela polícia. 

Empenhados nessa luta, adeptos da umbanda e do candomblé baiano fundaram a Federação 

Baiana do Culto Afro-Brasileiro (FEBACAB), em 1946, precedidos da formação da União 

Espírita de Umbanda no Brasil (UEUB), ocorrida em 1939, na cidade do Rio de Janeiro. Essas 

entidades passaram a atuar de modo a procederem com o registro do maior número possível 

de terreiros para que, assim, pudessem aumentar o alcance de sua ação e impor o seu poder de 

representação dos interesses dos adeptos da umbanda e do candomblé, principalmente diante 

das autoridades policiais. Foi somente em 1969, no entanto, que se deu a formação da 

Federação de Umbanda do Estado de Goiás (FUEGO), transformada em Federação de 

Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás (FUCEGO) em 1991. Sua atuação foi pautada por 

um instável relacionamento com a polícia, que ora a reconhecia como parceira na 

regulamentação dos terreiros, ora passava por cima de sua autonomia na tomada de decisões. 

Mesmo assim, a Federação procurou cumprir com os requisitos legitimadores de sua atuação, 

como demonstra o assunto em pauta na ocasião de suas primeiras reuniões (FIGURA 14):  

 

Continuando, o irmão vice-presidente leu, para conhecimento de todos, um ofício da 

entidade dirigido ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal solicitando medidas do 

Registro dos Centros Espíritas, e de outro [ofício] ao delegado da Delegacia de Ordem 

Política e Social, solicitando alvará de licença para regular o funcionamento da 

Federação.  

  

 

 

                                                
59 Entrevistado: Luís Lopes Machado (ogã do Ilê Iba Ibomin); Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 07/09/09. 



112 

 

 
 

Com o auxílio do que expusemos até aqui, percebemos que o candomblé goianiense 

em si, bem como o processo por meio do qual ele se formou e se estabeleceu, está inscrito em 

um cenário nacional e historicamente construído de repressão policial, da mesma maneira que 

também se encontram os modos de resistência e de agenciamento dos adeptos contra essa 

mesma repressão. Notamos, ainda, que a história do candomblé goianiense, assim como a 

história do candomblé no país, se encontra perpassada pela própria história da repressão, tal 

como temos demostrado até aqui, de modo que não podemos determinar ao certo o que 

apareceu antes e o que apareceu depois. É importante que consideremos que a repressão 

influenciou na maneira como o candomblé se estruturou, assim como o candomblé 

influenciou na forma como a repressão atuaria diante dele, o que demonstra a 

interdependência identitária entre ambas as partes. E o mais importante: foi justamente 

lutando contra a repressão policial, dentre muitos outros tipos de retaliação, que aquele 

sacerdote pioneiro enterrou ainda mais abaixo os seus pilares, o que marcou para sempre o 

solo goianiense e manteve ativo o seu terreiro. Podemos, portanto, “dizer que o campo 

religioso se entrelaça com o jurídico-burocrático-policial (...) e que essas instituições são 

cruciais para o entendimento das chamadas religiões mediúnicas” (MAGGIE, 1992: 191).  

 

2.2. O TERREIRO DE JOÃO DE ABUQUE. 

                                          

oão Martins Alves. Esse é o nome do sacerdote que, mais conhecido como João 

de Abuque, conseguiu superar as repressões policiais relatadas até aqui, de modo 

que continuou a tocar o couro dos atabaques e a reverenciar as divindades entre 

as quatro paredes de seu terreiro, este último unanimemente reconhecido como o primeiro da 

J 



113 

 

capital goiana. Nascido no ano de 1937, no município de Juazeiro da Bahia, o sacerdote tomou 

sua primeira obrigação
60

 em um candomblé soteropolitano, no ano de 1945, quando ainda 

tinha sete anos de idade. Esse acontecimento ocorreu por iniciativa de sua mãe, uma mulher 

católica praticante que procurou o terreiro no intuito de encontrar respostas para os problemas 

espirituais que acreditava inquietar seu filho. Logo, ele tomou obrigações e se iniciou em um 

candomblé liderado por Zequinha Gongombira, terreiro da nação angola extinto anos depois, 

mas que ainda possui descendentes vivos. Foi entregue ao Orixá das matas e da caça, Oxóssi, 

que passou a ser o “dono de seu Ori”
61

. Enquanto sacerdote, João de Abuque iniciou terreiros 

em municípios baianos como Bonfim e Bom Jesus da Lapa, além de passar uma temporada 

em Petrolina e no Rio de Janeiro. Entretanto, essas experiências parecem não ter 

proporcionado o que ele procurava, pois decidiu tentar a sorte em Brasília, onde conheceu 

pessoas que moravam em Goiânia e que estavam dispostas a auxiliar o sacerdote em seu 

processo de estabelecimento nesta última cidade. Ele conta sobre esta etapa de sua trajetória:  

 

Aí então cheguei sem dinheiro, mal, mal, mal mesmo – mas hoje to feliz. Encontrei 

dois moços que eram soldados do exército, eram recrutas, procuraram o quê que eu 

estava fazendo naquela pilastra lá de Brasília [chora por alguns segundos] – não 

gosto de lembrar isso. Fomos, e ninguém que eu conhecia, foi ai que me trouxeram 
pra Goiânia. Quando cheguei aqui em Goiânia me colocaram em um hotel chamado 

Santana, fica perto da rodoviária de Campinas, no outro dia eles foram me buscar, aí 

me levaram pra casa deles. Tive muitos amigos, os pais deles foram ótimos, hoje a 

família dele são filhos meus, filhos de santo, moram vizinhos, eu me mudei da onde eu 

morava, lá do Ferroviário, e eles foram pro Setor Pedro Ludovico, que quem arrumou 

o terreno foi Dona Geraldina62. 

 

 Logo nas primeiras partes do seu depoimento, o sacerdote se preocupou em deixar 

claro que os problemas relacionados à precariedade econômica desempenharam um 

preponderante papel em sua decisão de ir até Brasília, assim como ocorreu na vida de 

milhares de outros migrantes baianos durante a década de setenta. Por esse motivo, grande 

parte daqueles que aportaram em outras cidades, prontos para estabelecerem moradia, 

possuíam nas mesmas ao menos um parente ou um amigo que pudesse dar o suporte 

necessário durante os períodos de adaptação. E, no caso do sacerdote, isso também ocorreu, 

pois recebeu o auxílio não apenas dos recrutas e de suas famílias, mas também da sacerdotisa 

de umbanda Geraldina Barbosa Ataídes, mais conhecida como Dona Geraldina. Assim, com o 

                                                
60 As obrigações são “oferendas rituais em obediência aos preceitos de feitura de santo” (CASTRO, 2005: 299).  
61 De acordo com a compreensão do candomblé, cada pessoa possui uma divindade protetora e, após os rituais de 

iniciação, essa divindade passa a abrigar o “ori”, a cabeça do iniciado, que consiste no “centro normativo da vida 
em todos os seus aspectos” (CASTRO, 2005: 179).  
62

 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no vídeo do III Encontro Afro-Goiano, ocorrido em 2006 e 

retirado de: http://www.youtube.com/watch?v=anl-hk5XGuc. 
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importante auxílio destas e de outras pessoas, iniciou o seu terreiro com a companhia de sua 

esposa, Luzia Pereira Rodrigues, e de sua primogênita, Maria do Socorro Rodrigues Alves, 

terreiro que se situou, em um primeiro momento, no Setor Ferroviário, para depois se instalar 

no Setor Pedro Ludovico, onde ainda se encontra. Localizado na região sul da cidade, o Pedro 

Ludovico se iniciou como um bairro onde muitas propriedades foram adquiridas por meio de 

invasões, mais tarde regularizadas pela prefeitura e transferidas para o chamado Baixo Pedro 

Ludovico, parte próxima ao Córrego Botafogo. Por muito tempo esquecidos pelas 

autoridades, o sacerdote, sua família e os demais moradores dessa região conviveram com a 

ausência de infraestrutura, bem como com casos de roubo e de violência. 

 

1. Quando a gente veio pra cá a gente não tinha esse, né, não era desse jeito, era 

diferente. Era muito mato e tinha muito buraco, tinha muito lote baldio, né, que fala, 

quando joga lixo e os buracão. Aí foi mudando, modernizando, né, ficando melhor. 

Veio energia, não tinha energia, não tinha asfalto, na época a gente usava era os 
lampiões, que a gente comprava gasolina. Gasolina não, querosene, né, tinha uns 

botecos ali pra cima, tinha que ir lá comprar querosene. Quando a gente veio pra cá 

não tinha as paredes e não tinha nem telhado, eu lembro que não tinha telhado e a 

outra metade da parede, assim, que coloca pra tampar, fechar, ele colocava era uma 

lona. A gente tinha ganhado uma lona de um senhor que freqüentava aqui em casa já, 

ele conheceu a gente lá no Ferroviário, e foi isso63.  

 

2. Aí quando pensou que não ele comprou esse lote aqui, começou a construir, mas 

roubaram o material, o que obrigou a vir pra cá sem acabar, sem terminar64. 

 

3. Setor Pedro era, e ainda é ainda [violento]. Era muito violento, mas, assim, os 
bandidos que tinha aqui conhecia ele. Ele veio numa época pra cá que tinha pouca 

casa demais, então tinha muita gente precisada, entendeu?65  

 

 Depois de certo tempo, trocaram a insegura cobertura de lona por um teto mais 

apropriado, composto por telhas e madeira, para que então pudessem melhor receber as 

divindades e dar o devido prosseguimento às suas atividades ritual-religiosas. Iniciado nos 

preceitos da nação angola, esse terreiro recebeu, em um primeiro momento, o nome de 

Cabana Pena Branca, em homenagem ao Caboclo, uma das entidades espirituais de sua casa. 

Mas no início da década de oitenta, João de Abuque passou a tomar suas obrigações na nação 

queto, pelas mãos do sacerdote Júlio Duarte, de Oxum, que atualmente comanda um terreiro 

no Bairro Santa Luzia, situado no município de Aparecida de Goiânia. Foi quando passou a se 

compreender enquanto pertencente ao que denomina de nação nagô-vodun. Sobre esse 

período de transição, o sacerdote João comenta: “sou apaixonado por angola; depois que meu 

                                                
63 Entrevistada: Maria do Socorro Rodrigues Alves (filha biológica do sacerdote João de Abuque); 

Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/07/09. 
64

 Entrevistada: Luzia Pereira Rodrigues; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 23/08/09. 
65 Entrevistado: Luis Lopes Machado; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/07/09. 
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pai foi, nove anos depois, dei uma obrigação com seu Júlio Duarte, que é nagô-vodun, ele 

toca queto, to com vinte e cinco anos com ele, esta casa aí já ta com muito tempo”
66

. Foi 

também nessa ocasião que o terreiro passou a se chamar Ilê Iba Ibomin, sendo “ilê” uma 

palavra iorubana que significa “casa”. Diante dessa mudança, Cabana Pena Branca passou a 

ser o nome dado a uma espécie de extensão do terreiro, uma chácara também situada em 

Aparecida de Goiânia, onde passaram a ocorrer as cerimônias dedicadas ao Caboclo. 

 

Mas aqui, e uma casa que tem lá no... é terreiro, tem terreiro também, é lá na cidade 

satélite, pertence à Aparecida, pra lá do Terminal do Cruzeiro, tem umas chacrinhas 

lá, também ele deixou, ele deixou um terreiro lá. Lá ele dizia que (...) era do Caboclo 

Pena Branca (...). De uma vez por outra eles falam que vão fazer um troço lá, mas 

depois que ele faleceu nunca fomos fazer não67.  

 

Foi aos poucos que o terreiro se estruturou e passou a congregar números crescentes 

não apenas de adeptos, como também de clientes não necessariamente iniciados no 

candomblé. Entre os primeiros adeptos do terreiro se encontravam aqueles que foram 

iniciados pelo sacerdote em outras cidades e que quiseram se mudar para a capital goiana 

juntamente com ele, aos quais pouco a pouco se somou os moradores da cidade interessados 

na novidade que seu terreiro certamente representava naqueles tempos e naquela localidade.  

Em 1972, saiu um dos primeiros “barcos de iaôs”
68

 iniciados em espaço goianiense, que se 

compôs por três mulheres goianas: uma delas consagrada à divindade das doenças e também 

da cura, Omolu, e as outras duas à divindade das águas doces e dos metais preciosos, Oxum 

(FIGURA 15). Nos anos seguintes, muitos outros barcos sairiam compostos inclusive por pessoas 

que atualmente ocupam cargos de sacerdotes e de sacerdotisas em terreiros espalhados por 

toda a cidade e nos municípios do entorno, realidade que João de Abuque gosta de ressaltar: 

“pra montar essa casa aqui, foi um sacrifício, hoje tenho vários filhos de santo que têm casa 

aberta, neto, bisneto, estou repetindo outra vez, e me sinto orgulhoso”
69

. E, de acordo com o 

importante princípio de respeito aos ancestrais que entrecorta todo o corpo do candomblé, 

grande parte daqueles que se iniciaram em seu terreiro relembram com gratidão as suas raízes, 

mesmo que tenham optado por tomarem suas próximas obrigações com outros sacerdotes. 

 

                                                
66 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no vídeo do III Encontro Afro-Goiano, ocorrido em 2006 e 

retirado de: http://www.youtube.com/watch?v=anl-hk5XGuc 
67 Entrevistada: Luzia Pereira Rodrigues; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 23/08/09. 
68 Grupo de pessoas que se iniciam juntas. 
69

 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no vídeo do III Encontro Afro-Goiano, ocorrido em 2006 e 

retirado de: http://www.youtube.com/watch?v=anl-hk5XGuc 
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Eu, babalorixá Ênio de Oxum, fui iniciado por esse conceituado babalorixá, senhor 

João Martins Alves, no ano de 1985 em seu Axé Iba Ibomin, através do qual aprendi 

grande parte daquilo que hoje sou e represento. Axé o baba, onde quer que o senhor 

esteja, sempre olhai por nós
70

.  

 

 

 

 

Embora o sacerdote provavelmente não tenha, por motivos diversos, angariado a 

simpatia de todos os candomblecistas goianienses, nos depoimentos que acessamos 

prevalecem expressões e descrições que recobrem sua imagem com atitudes de sabedoria e de 

competência. Essa realidade aos poucos o construiu e o elevou ao posto de ícone, com base na 

compreensão de que o sujeito deste modo compreendido apresenta numerosas qualidades, 

estas últimas assim consideradas e apreciadas por quem o cerca, isto é, por uma determinada 

sociedade em uma determinada época. Nesse caso, consideramos que o sacerdote tenha sido 

lapidado como ícone de um grupo específico, composto por adeptos do candomblé e de outras 

práticas da religião e da religiosidade afro-brasileira, além da população negra como um todo. 

                                                
70

 Fala do sacerdote Ênio de Oxum, somente um entre muitos outros sacerdotes que atualmente possuem 

terreiros próprios e que se iniciaram no terreiro de João de Abuque.  
Retirado do endereço: http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=41256401 

http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=41256401
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Ele acabou delineado, portanto, como ícone que possui representatividade entre pessoas que 

pertencem a uma das parcelas historicamente subalternizadas da sociedade brasileira, o que o 

reveste de uma importância política particular. E, enquanto determinados ícones são 

admirados por seus contemporâneos devido à sua perspicácia, bravura ou heroísmo, dentre 

outras características possíveis, o sacerdote congrega pelo menos quatro princípios 

considerados elevados pelo discurso, não apenas dos candomblecistas, como também da 

imprensa e de determinadas instituições culturais: pioneiro, batalhador, caridoso e poderoso. 

Unanimemente reiterado pelo discurso de candomblecistas goianienses provenientes 

de terreiros diversos, o papel de pioneiro dado a João de Abuque é também por ele próprio 

reivindicado: “a primeira casa que teve no estado de Goiás foi essa aqui; eles hoje tudo toca 

atabaque às madrugadas, hoje eles têm casa aberta, mas saíram tudo daqui, os primeiros 

filhos foram tudo daqui”
71

. E esse pioneirismo se encontra discursivamente relacionado à 

segunda característica a ele imputada, a de batalhador, pois a ausência de terreiros de 

candomblé na cidade em tempos anteriores à sua chegada ocasionou a necessidade de romper 

caminhos nunca antes percorridos, o que, de acordo com o discurso dos nossos depoentes, 

demandou bravura e disposição para a batalha, especialmente contra a repressão policial, 

contra o preconceito e a discriminação religiosa: “ele cresceu, ele foi muito lutador, ele foi um 

vencedor, um guerreiro, viu”
72

. Essas duas qualidades também marcam presença no âmbito 

do discurso de diversos sites pessoais que se dispõem a tratar da cultura afro-brasileira, como 

o “Colofé: Tradição afro-brasileira em Goiás”, que desde 2007 acompanha e evidencia 

atividades não apenas do candomblé, como também da umbanda, das congadas, da capoeira, 

entre outros grupos. Em todas as páginas desse mesmo site, uma imagem do sacerdote ganha 

destaque, posicionada acima de seu nome e da descrição: “ilustre filho de Oxóssi e pioneiro 

do candomblé goiano” (FIGURA 16). Recebeu destaque, ainda, no site da Fundação Cultural 

Palmares, em maio de 2008, com reportagem sobre o afoxé, de Ceiça Ferreira
73

: 

Pai João de Abuque foi o primeiro babalorixá de Goiás. Chegou aqui quando pouco se 

conhecia de candomblé, enfrentou a perseguição da polícia e o preconceito da 

sociedade. Fez muitos filhos-de-santo, que hoje são babalorixás e transformou sua 

casa, o Ilè Ibá Ibo Mim em referência do candomblé goiano. E é também em 
homenagem a toda história de luta desse grande pai é que seus filhos e netos-de-santo, 

sob a coordenação de Mestre Luizinho, ogã do Ilè Ibá Ibo Mim organizaram essa 

reconstituição do Afoxé Asè Omo Odé, uma forma de reverenciar aquele que foi seu 

mais ilustre babalorixá. 

                                                
71 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no documentário “Coração de Olorum” (2005), dirigido por 

Ceiça Ferreira e com duração de dezesseis minutos. 
72

 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias (sacerdotisa do Ilê Axé Onilewá e iniciada por João de Abuque); 

Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
73 Adepta do candomblé, mais precisamente do Ilê Iba Ibomin.  
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Uma terceira característica do sacerdote considerada positiva pelo discurso dos 

candomblecistas consultados se relaciona ao modo como ele auxiliou aqueles que o 

procuraram devido a problemas principalmente financeiros, sendo compreendido, portanto, 

como uma pessoa caridosa. Esse seria um dos motivos usados para explicar inclusive os 

cômodos construídos no quintal de seu terreiro, os quais abrigavam pessoas que não tinham 

onde morar e nem o que comer: “quando ele se estruturou um pouquinho, as pessoas, aqui 

quando fazia a festa, ele não perguntava quem você era; era: ta com fome? Então ele tinha 

muito barracão aqui, até você vê que parece uma cidadezinha aqui dentro”
74

. De acordo com 

o discurso de alguns dos nossos depoentes, era também considerado um sacerdote muito 

poderoso, pois manipulava com excelência os elementos do universo mágico-religioso, além 

de ser considerado o responsável por iniciar o uso do jogo de búzios na capital: “ele vem 

trazendo o jogo de búzios pra definir o santo, vem trazendo cliente, jogando”
75

. Era 

considerado por outros um exímio intérprete dessa via de comunicação com as divindades e 

também um poderoso feiticeiro: “ele sabia fazer as coisas, fazia santo, do feitiço dele todo 

mundo morria de medo, o velho João sabe; então é uma coisa que o cara nasce, ele não te 

dá, você nasce com isso, por isso ele chegou aonde chegou”
76

. Na memória daqueles que 

                                                
74 Entrevistado: Luis Lopes Machado; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/07/09. 
75 Entrevistado: Renato Silva Souza (nome fictício, atendendo ao pedido do entrevistado);  
76 Entrevistado: Luis Lopes Machado; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/07/09. 
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conviveram com o sacerdote, diversos episódios atestam esse poder. Independente de serem 

reais ou não, tais episódios constroem uma representação específica sobre esta personagem: 

 

Você sentava na porta, você sentava, e conversava com o Egum dele. Se ele quisesse 

saber o quê que tava acontecendo na sua casa, quando você tava conversando assim, 

você via ele chegando na sua casa . Só que ele não passava pra dentro da porta não, 

ele chegava e sumia no rumo da porta. Ele, só que não era ele, né, era o Egum dele
77

.  

 

Diante desses exemplos, notamos as estratégias discursivas que permitiram que a 

imagem do sacerdote pudesse se transformar na imagem de um ícone. Nesse sentido, 

pensamos que, conectado a esses discursos, provavelmente exista o intuito de arregimentar, 

inclusive politicamente, candomblecistas, umbandistas, congados, capoeiristas e negros 

goianos em torno de um ícone que os represente com base em características apreciadas não 

apenas por esses grupos, como também pela sociedade como um todo. Desse modo, a 

exemplo do que ocorre nos cortejos de rua promovidos de tempos em tempos pelo Ilê Iba 

Ibomin, juntamente com a Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Mestre Bimba, João 

de Abuque recebe homenagens ao lado de importantes nomes da cultura afro-brasileira, como 

mestre Bimba, o criador da capoeira regional, e mestre Pastinha, ícone da capoeira angola 

(FIGURA 17). Para além do discurso dos candomblecistas, o sacerdote e o seu terreiro aparecem 

como importantes representantes da cultura afro-brasileira também na perspectiva de 

determinadas instituições que promovem e divulgam a cultura regional. Foi o que ocorreu 

durante III Encontro Afro-Goiano
78

, quando ele recebeu, ao lado de seis outros representantes 

de comunidades, o título de mestre griô, isto é, de mestre da oralidade e da sabedoria 

tradicionais. Foi também o que se deu no âmbito da exposição Lavras e Louvores
79

, 

promovida pelo Museu Antropológico, que considerou importante incluir em seu acervo uma 

boneca de pano paramentada com as roupas e com as insígnias de Oxum, todas provenientes 

do terreiro iniciado por João (FIGURA 18). Buscavam cumprir assim o intuito da exposição:  

 

(...) estimular a discussão sobre a região Centro-Oeste, da perspectiva da construção 

simbólica das identidades regionais: o conjunto de imagens, sentimentos, símbolos e 

objetos significativos da construção dessa identidade. Dessa forma, os objetos são 

compreendidos como portadores de sentidos, como signos desencadeadores de 

sentimentos, idéias, conhecimentos, memórias que dizem sobre nossas identidades. A 

exposição inaugura um outro modo de dizer a Região; os instrumentos de trabalho, os 

objetos rituais religiosos e as imagens telúricas e de pessoas foram escolhidos para 

                                                
77 Entrevistado: Bruno Oliveira Castro (nome fictício, atendendo ao pedido do entrevistado). 
78 Evento ocorrido na Cidade de Goiás entre os dias 11 e 14 de maio de 2006 e realizado pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) de Goiás.  
79 Exposição permanente inaugurada em dezembro de 2006 e situada no Museu Antropológico da Universidade 
Federal de Goiás.  
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dizer que toda região é uma construção cultural ou simbólica à espera de interpretação 

e não uma realidade externa independente de nós
80

. 

 

 

 

Eleger esse sacerdote como um ícone da cultura afro-brasileira, por outro lado, 

consiste em uma iniciativa certamente respaldada pela proximidade existente entre o seu 

terreiro e outras importantes práticas afro-brasileiras presentes na cidade, como, por exemplo, 

a capoeira. Essa proximidade assim se delineou sobretudo devido à atuação de um dos seus 

mais antigos ogãs, Luis Lopes Machado, mais conhecido como mestre Luizinho. Filho mais 

novo de mestre Bimba, Luizinho atuou e ainda atua como mestre de capoeira, de modo que, 

da união do seu protagonismo no terreiro e no universo dessa modalidade esportiva, nasceram 

                                                
80 Retirado do site: www.museu.ufg.br 

http://www.museu.ufg.br/
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parcerias e diálogos duradouros. Nesse sentido, capoeiristas que não necessariamente 

possuem conexões rituais-religiosas com o candomblé, transitavam e ainda transitam com 

constância em espaços do terreiro
81

, do mesmo modo que participam das cerimônias públicas 

e dos ensaios que antecipam os cortejos de rua. E essa convivência e interpenetração de 

grupos afro-brasileiros distintos se apresentou desde os primeiros anos, o que pode ser 

demonstrado pelas ocasiões em que João de Abuque permitiu, nos idos da década de setenta, 

que determinados mestres ministrassem aulas de capoeira no barracão usado para reverenciar 

as divindades: “quando eles não tinham lugar pra dar aula, chegou vezes de o meu pai ceder 

o salão, o espaço aqui, igual vamos usar para o ensaio do afoxé, pra dar aula aos alunos”
82

. 

Podemos inclusive sugerir que a proximidade com a capoeira permitiu, de certo modo, 

a consolidação do Ilê Iba Ibomin em Goiânia. Isso porque, quando Manuel dos Reis 

Machado, o mencionado mestre Bimba, se mudou para esta capital, outras pessoas o 

acompanharam além de sua família, pois planejavam compor uma escola de capoeira regional 

na cidade. Entre essas pessoas estava Laurindo D'Ária dos Santos, o mestre Onça Negra, que, 

apontado como ogã em um candomblé baiano, quando se mudou para a cidade goianiense se 

tornou um dos ogãs do terreiro liderado por João, como ele mesmo nos explica: eu tocava na 

casa dele (...) tinha poucos ogãs que tocavam, que cantavam umas músicas, uns pontos, e 

tal”
83

. Também a sua mãe, Brasília D’Ária dos Santos, a dona Brasília, iniciada no candomblé 

baiano, auxiliou e contribuiu nas atividades do terreiro: “ela também era de santo (...), e ela 

ajudou a gente aqui no candomblé do meu pai; eles dançavam, ela ajudou ele com os 

santos”
84

 (FIGURA 19). Dessa forma, nos primeiros anos de seu terreiro, o sacerdote contou com 

a participação de pessoas provenientes de candomblés baianos, as quais se mudaram para a 

cidade por motivos relacionados ao mestre Bimba e à capoeira. Na perspectiva do mestre 

Onça, o terreiro do sacerdote cresceu muito após a chegada de sua família: “quando 

chegamos no seu João, a casa já estava pronta, mas quando nós chegamos fortaleceu mais, 

só isso, fortaleceu mais”
85

. Percebemos, portanto, que os caminhos seguidos pelo terreiro 

goianiense acabaram entrecortados pelos seguidos por mestre Bimba e por outros capoeiristas:  

 

                                                
81 É claro que transitavam apenas em espaços permitidos pelo sacerdote. Sabemos que existem espaços dos 

terreiros que podem ser adentrados somente pelos adeptos iniciados no candomblé.  
82 Entrevistada: Maria do Socorro Rodrigues Alves (filha biológica do sacerdote João de Abuque); 

Entrevistadora: Clarissa Ulhoa;Data: 26/07/09. 
83 Entrevistado: Laurindo D’Ária dos Santos (mestre de capoeira que atuou como ogã do terreiro de João de 

Abuque); Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
84 Entrevistado: Laurindo D’Ária dos Santos; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
85 Entrevistado: Laurindo D’Ária dos Santos; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
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1. Eu vim aqui pra Goiânia a serviço do mestre Bimba, eu, minha mãe, minhas irmãs, 

meus irmãos (...). Na primeira vez que viemos aqui, nós viemos pra fazer um show, um 

show de capoeira, então veio a equipe do mestre Bimba. Aí nós fizemos esse show e 

voltamos pra Salvador de novo. E aí o mestre Bimba entrou em contato com o mestre 

Osvaldo, que era daqui, né, era baiano também, mas morava aqui há mais tempo, 

dava aula de capoeira, aí fez o contato pra mestre Bimba vir morar aqui em Goiânia. 

Então mestre Bimba aceitou, aí veio pra Goiânia, então, trouxe a equipe dele, que era 

eu, minha mãe, a esposa dele, né. Então, aqui, uns voltaram pra Bahia, outros 

ficaram (...). Chegamos aqui, e mestre Bimba precisava de um tocador de atabaque, 

né, então ele pensou em mim, aí ele me trouxe pra cá e eu fazia parte do show dele, 

tocava atabaque, jogava capoeira, e eu continuei aqui, eu e minha família. (...) Morei 
lá no seu João, eu minha mãe e minhas irmãs, uns cinco anos nós moramos lá, no 

fundo tem umas casinhas e nós moramos lá, eu tocava lá no candomblé dele
86

. 

 

2. Uai, eu vim pra cá quando eu tinha... A primeira vez que eu vim aqui eu vim com meu 

pai [mestre Bimba], eu tinha dez anos, né, era novo. Na hora que meu pai veio pra cá 

[para o terreiro de João de Abuque] eu vim no dia. Aí eu vim uma vez, meu pai ficou 

um ano, nós morávamos aqui em baixo. Aí meu pai faleceu, nós continuamos 

morando aqui em Goiânia. E sempre dando aula de capoeira, tinha um pessoal que 

veio com nós de Salvador também, que meu pai trouxe (...). Aí ficou morando aqui, em 

uns barracões que tem aqui. (...) Aí ficou esse negócio, minha irmã veio e fez santo 
aqui, eu também precisei fazer, fiz santo aqui também, e fiquei (...). Eu era muito 

genioso [risos], eu dava muito trabalho. É, depois parou, fiquei sossegado. Parece 

engraçado, né. Diferente. O povo leva pro médico, leva pra igreja, leva não sei pra 

onde, né, e acaba vindo pro santo, entendeu? Porque quando você nasce no meio, aí 

dificilmente você consegue escapulir. É uma continuidade mesmo, de família. Meu pai 

também era, minha irmã fez santo, eu tive que fazer também, minha mãe também 

tinha santo. Então todo mundo é do santo [risos]
87

. 

 

 

                                                
86 Entrevistado: Laurindo D’Ária dos Santos; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
87 Entrevistado: Luis Lopes Machado; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/07/09. 
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Um caso semelhante se delineou entre o terreiro comandado por João de Abuque e o 

centro de umbanda liderado pela citada Dona Geraldina, apontada como alguém que o 

auxiliou em seus primeiros anos na capital goiana: “não teve muito problema porque quando 

ele veio, ele tocou muito tempo angola, né, e quando se toca angola, se parece um pouco com 

umbanda; e o pessoal da Dona Geraldina também deu apoio a ele”
88

. Eles se conheceram 

quando a sacerdotisa foi até o recém-iniciado Cabana Pena Branca enquanto membro da então 

denominada Federação de Umbanda do Estado de Goiás, momento em que iniciaram o que se 

tornaria uma amizade duradoura: “eles se tornaram grandes amigos, grandes amigos”
89

. 

Daquele momento em diante, os adeptos de ambos os terreiros passaram a prestigiar os 

eventos promovidos uns pelos outros, ainda que pertençam a religiões fundamentalmente 

distintas entre si. Houve inclusive momentos em que Dona Geraldina compôs e auxiliou o 

andamento do xirê em cerimônias públicas ocorridas no antigo Cabana Pena Branca a convite 

de João (FIGURA 20): “nós vamos nas festas deles e eles vinham nas nossas, ele freqüentava a 

casa da minha mãe, ele tomava café no fundo da casa da minha mãe, e sem um interferir no 

trabalho do outro”
90

. Nessa convivência, desde os primeiros tempos do sacerdote na cidade, 

se pauta o discurso de umbandistas que contribuem para que se reitere o discurso de seu 

pioneirismo: “que nós conhecemos, candomblé de raiz, com fundamento, com credibilidade, 

foi o de João de Abuque, porque foi ele que abriu candomblé aqui em Goiânia”
91

. 

 

 

                                                
88 Entrevistado: Luis Lopes Machado; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/07/09. 
89 Entrevistado: Iara Barbosa Ataídes (Líder do Centro Espírita São Sebastião); Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; 

Data: 26/11/09. 
90 Entrevistado: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
91 Entrevistado: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
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  Essa proximidade entre candomblé e capoeira, candomblé e umbanda, nos leva a supor 

que o Ilê Iba Ibomin procedeu, desde o princípio dos anos setenta, como um dos principais 

centros irradiadores e dinamizadores da cultura afro-brasileira na capital. Isso provavelmente 

contribuiu para que a parte sul da cidade se delineasse enquanto região que contém um 

número considerável de terreiros de umbanda, de candomblé, bem como lojas de artigos 

religiosos, além de marcarem presença, pelo menos, uma escola de samba e um grupo de 

capoeira (RICARDO, 2007). Localizada na divisa com Aparecida de Goiânia, a região sul 

concentra 15% da população do município e se encontra formada por trinta bairros e mais ou 

menos cento e cinquenta mil habitantes, podendo ser considerada a região mais povoada, além 

de ser marcada por grandes contrastes sócio-econômicos (RICARDO, 2007). Principalmente 

entre os maiores bairros da região – Jardim América, Parque Amazonas, Setor Sul, Jardim 

Goiás e Pedro Ludovico – se distribuem as comunidades afro-brasileiras, com destaque ao 

Pedro Ludovico, onde se situa, como mencionamos anteriormente, o terreiro iniciado por João 

de Abuque e também a maior parte dessas mesmas comunidades. Nesse sentido, imaginamos 

que este dado, somado à constatação de que quase todas as demais comunidades ali se 

estabeleceram após a chegada do sacerdote, corrobore a ideia de que o Ilê Iba Ibomin atuou 

enquanto um dos importantes centros irradiadores e dinamizadores da cultura afro-brasileira, 

quem sabe por que rompeu com o modelo religioso existente até a década de setenta, dando 

margem para que outros sacerdotes e sacerdotisas abrissem as portas de seus terreiros.   

Imperceptível aos transeuntes desavisados, o Ilê Iba Ibomin não apresenta elementos 

externos à propriedade que possam denunciar que aqueles muros circundam um terreiro 

candomblecista (FIGURA 21). Pelo contrário: pode tranquilamente se passar por uma residência 

comum. Para adeptos e clientes do candomblé, no entanto, um único indício já denuncia a sua 

presença: a bandeira branca hasteada em alto mastro, denominada Bandeira de Tempo em 

candomblés angola, e que passou a ser um símbolo comumente usado em outros candomblés 

para indicar que a área consiste em um terreiro dedicado às divindades (LODY, 2006). Essa 

realidade, no entanto, se torna outra em dias de cerimônias públicas, quando o som dos 

atabaques e o entoar dos oriquis rompem pelas ruas do bairro, como que proclamando sua 

existência em meio à paisagem urbana. E, ao mesmo tempo em que denunciam sua presença, 

causam impressões diversas: espanto, admiração, medo, simpatia. Independente de quais 

sejam as impressões prevalecentes, em dias de consulta com os Caboclos, por exemplo, um 

número considerável de pessoas parte de bairros distintos para conversar com as entidades, 

para receber conselhos e energia positiva, independente da escolha religiosa primeira, o que 

demonstra a importância do terreiro enquanto espaço de amparo e de assistência a uma 
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comunidade determinada. Esse desempenho, que não se restringe aos ritos dedicados aos 

Orixás, contribuiu decisivamente para que João de Abuque se estabelecesse na cidade: “ele 

chamava os Caboclos, os Caboclos davam passe, passavam remédio, conversava com o povo, 

ensinava garrafada e as pessoas voltavam; se ele não fizesse isso, não tinha casa aberta”
92

.  

 

 

 

Em setembro de 2006 o sacerdote morre aos 79 anos de idade, deixando para seus 

continuadores a responsabilidade de manter o terreiro em funcionamento. Passado um ano de 

resguardo após o ocorrido, como manda a tradição do candomblé, o terreiro reabriu suas 

portas, mais precisamente no dia 25 de novembro de 2007. Desse modo, aproveitaram a 

proximidade com o 20 de novembro, dia da Consciência Negra, para reafirmarem a 

importância do sacerdote enquanto ícone da cultura negra e afro-brasileira, como mostra o 

convite de reabertura do Ilê Iba Ibomin: “continuar esta luta significa manter viva a resistência 

e tradição de nossos ancestrais, como Zumbi, Almirante Negro, Mestre Bimba, Mãe 

Menininha, Milton Santos, Beatriz Nascimento e Pai João de Abuque” (FIGURA 22). Daquela 

data em diante, o posto de comando do terreiro passa a ser ocupado pelo seu neto biológico, 

Stive Rodrigues, de Oxalá, indicado e preparado pelo sacerdote ainda em vida e confirmado 

por Júlio de Oxum, que também cuidou dos rituais relacionados à morte do sacerdote. Nessa 

nova empreitada, Stive conta com o importante auxílio do mencionado ogã Luizinho, de 

Ogum, iniciado por João de Abuque em 1983, um dos poucos adeptos desses primeiros tempos 

que continuou no terreiro. Desde então, o Ilê Iba Ibomin passa por um processo de 

reestruturação, de retomada de suas atividades religiosas e de rearticulação dos seus adeptos, 

em um ímpeto expresso por Luizinho na Festa de Oxóssi, ocorrida em junho de 2009:   

                                                
92 Entrevistado: Bruno Oliveira Castro (nome fictício, atendendo ao pedido do entrevistado). 
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Assim, pro ano que vem já fica o convite para vocês estarem aqui com a gente de 

novo. Esse é o único jeito de a gente preservar e homenagear, porque o candomblé 

ele é ancestral, ele tem ancestralidade, é isso aqui, é esse jeito, é o único modo que 

tem, não existe outro, se existir eu quero aprender, né gente?! É a maneira de agente 

estar reverenciando os nossos ancestrais. O Pai João ou outros que já se foram 

também, não só ele, mas muitos outros também que já se foram, é esse aqui, esse é o 

único jeito. E o candomblé precisa disso, nossa religião precisa disso hoje. Do fundo 

do coração, eu e o Stive, né, que vem batalhando para continuar com isso aqui. 

Porque eu acho que é referência pra muita gente, né, que passou por aqui ou que é 
neto de alguém daqui, ou sobrinho e seja lá como for, que veio aqui algum dia. A 

gente quer manter isso aqui aberto e a gente vai conseguir, e está conseguindo, se 

Deus quiser. 
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2.3. “AQUI NÃO BATIAM TAMBORES, SÓ PALMAS”. 

 

mbora o candomblé tenha se estabelecido na capital goiana somente na 

década de setenta, os Orixás já recebiam homenagens em determinados 

bairros dessa mesma cidade desde pelo menos a segunda metade dos anos 

sessenta. Foi quando nasceu o terreiro de umbanda Centro Espírita Anjo Ismael, liderado por 

Luís Fernandes Salles, onde recolhemos pontos cantados que demonstram reverências aos 

Orixás, mesmo que de acordo com outra perspectiva religiosa: “Caboclo roxo da pele morena, 

Caboclo roxo da pele morena, ele é o seu Oxóssi caçador da Jurema, ele jurou, ele jurou”. 

Nesse sentido, o candomblé não se constituiu como o primeiro modo de contato religioso 

entre os seres humanos e os Orixás em Goiânia, e nem mesmo como a primeira religião afro-

brasileira a marcar sua presença nessa capital. Foram terreiros de umbanda que primeiro 

romperam a hegemonia do catolicismo no município, do mesmo modo que serviram como 

parâmetros a partir dos quais o terreiro considerado iniciador do candomblé goianiense 

montaria sua própria identidade de pioneiro, baseado, pois, no argumento de que todos os 

terreiros existentes antes dele eram dedicados à umbanda: “quando chegamos aqui em Goiás, 

tinha muita umbanda, mas candomblé mesmo só os que passaram por aqui”
93

. Entretanto, ao 

contrário do candomblé, implantado tardiamente, os terreiros umbandistas não demoraram a 

marcar sua presença na nova capital do estado, o que ocorreu principalmente a partir do 

protagonismo de migrantes advindos de Minas Gerais e de cidades do interior de Goiás.  

 Foi no término dos anos quarenta que se iniciou o processo de estabelecimento da 

umbanda na cidade goianiense, o que culminou, no ano de 1954, na construção da sede do 

Centro Eclético Espiritualista Tenda do Caminho, aparentemente um dos primeiros centros 

goianienses que se propôs a somar à orientação kardecista atividades com entidades da 

umbanda, principalmente em práticas curativas (NOGUEIRA, 2009). Entretanto, no ano de 1962, 

os membros desse centro optaram por se dedicar somente à doutrina kardecista e mudaram o 

seu nome para Irradiação Espírita Cristã. Essa novidade causou dissidências que deram 

origem ao Centro Espiritualista Irmãos do Caminho, que manteve os trabalhos de umbanda 

somados às práticas ensinadas pelo kardecismo, mas em ambos os centros que congregavam 

trabalhos de umbanda, a grande prioridade se relacionava ao ensinamento do evangelho, 

apresentando uma estreita proximidade com o espiritismo kardecista (NOGUEIRA, 2009). 

Depois desse primeiro momento, especialmente após a segunda metade dos anos sessenta, 

                                                
93 Fala proferida pelo sacerdote João de Abuque no documentário “Coração de Olorum” (2005), dirigido por 
Ceiça Ferreira e com duração de dezesseis minutos. 

E 
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outros terreiros de umbanda se instalariam na cidade, a maioria deles demonstrando pouco 

mais de independência em relação à doutrina kardecista. Entre eles se encontra o Centro 

Espírita São Sebastião, situado no Setor Pedro Ludovico e iniciado pela mencionada 

sacerdotisa Geraldina Barbosa Ataídes, em 1965. É considerado um dos mais antigos da cidade 

e, desde a morte de sua mãe, no ano de 2009, conta com o comando de Iara Barbosa Ataídes.  

 Nascida no município de Morrinhos, cidade do interior goiano, Dona Geraldina se 

mudou para Goiânia e passou a morar no Bairro Campinas, período de sua vida em que 

professou a fé católica. Entretanto, desde muito tempo antes de se tornar umbandista, 

apresentava sintomas daquilo que os adeptos da umbanda chamam de mediunidade: “já tinha 

visões, já tinha intuições, já meio que perdia os sentidos, não sabia por que”
94

. Foi a convite 

de sua cunhada que participou pela primeira vez de uma sessão umbandista, que se constituiu 

como uma experiência reveladora: “chegando nesse centro ela não via as pessoas, ela via os 

índios, ela via os encantados, ela via os pretos velhos, ela via as ibejadas, ela não via 

pessoas”
95

. Nessa mesma época ela recebeu o seu primeiro guia, o Pajé da Samambaia, e mais 

tarde passou a receber também o Pajé de Flecheiro, que se tornou mentor do terreiro de 

umbanda que Dona Geraldina construiu juntamente com o seu marido, Francisco Sampaio 

Ataídes. Um pouco antes de iniciar o Centro Espírita São Sebastião, a sacerdotisa conheceu 

uma senhora dona de terreiro que entregou o estabelecimento para que ela pudesse cuidar em 

seu lugar. Esse terreiro prosperou e angariou muitos adeptos e frequentadores, apesar dos 

problemas iniciais: “não tinha nem vela nesse centro, ela vendeu uma dúzia de ovos, que era 

o que ela tinha, comprou um maço de vela, água pra servir, que tinhas as garrafas de água 

pra fluir, e começou a tocar esse centro”
96

. Mais tarde, a proprietária quis o terreiro de volta, 

momento em que Dona Geraldina decidiu construir o seu próprio: “então as pessoas 

começaram a procurar ela aqui, acharam ela aqui, e eles se reuniam a noite, faziam passe”
97

. 

 De modo distinto, Luís, comandante do mencionado Centro Espírita Anjo Ismael, 

iniciado em 1967, antes de se tornar umbandista seguia o espiritismo kardecista. Natural da 

cidade de Goiânia, ele se mudou para Anápolis, município próximo à capital, onde passou a 

se dedicar ao aprendizado agrícola, quando teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a 

umbanda por intermédio de um mineiro que morava naquela cidade: “e lá eu comecei a ter, 

assim, um contato com a umbanda, porque o cozinheiro lá da instituição ele era de Belo 

                                                
94 Entrevistada: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
95

 Entrevistada: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
96 Entrevistada: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
97 Entrevistada: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
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Horizonte, né, o Seu Hélio, ele tinha um conhecimento em omolocô
98

” 
99

. Poucos anos depois, 

ao retornar à capital, Luís passou a participar do Centro Espírita Mãe Iemanjá, terreiro de 

umbanda que sua mãe começou a frequentar durante a sua ausência: “eu voltei pra Goiânia 

(...), aí eu cheguei em 1960 e deparei com minha mãe já em contato com um centro que estava 

ao lado de nossa rua (...) e ali, com aquele contato que foi tendo, né, eu passei a participar da 

umbanda”
100

. Todavia, sua inserção na umbanda ocorreu gradualmente – “e começava a ficar 

ali sentado, aí eu passei a cambonear, né, a função é cambonear, que é o assistente da 

entidade”
101

 –, o que se iniciou somente após um primeiro momento de estranhamento, 

quando questionava: “uai mãe, mas é diferente, né, onde a senhora ta praticando é diferente, 

é uma coisa muito diferente”
102

. Devido a determinadas divergências, o Centro Espírita Mãe 

Iemanjá se extinguiu ainda nos anos sessenta, momento em que Luís recebeu do atual guia de 

seu terreiro, Pai Emanuel, a incumbência de iniciar o Centro Espírita Anjo Ismael: “eu estava 

com dezessete anos quando o mentor espiritual da casa (...) me chamou e me coroou, né, na 

umbanda; então eu com dezessete anos servia a incumbência de dirigir a casa dele”
103

. 

Formada entre os anos vinte e trinta, por intermédio do protagonismo de membros da 

classe média do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, a umbanda aos poucos 

se delineou enquanto uma religião fundamentalmente “rizomática”, pois, exatamente como 

uma raiz em forma de rizoma, “que vai ao encontro de outras raízes” (GLISSANT, 2005: 71), a 

umbanda agregou em seu seio influências advindas de diversas outras religiões: da macumba, 

da cabula
104

, do candomblé, do catolicismo, do kardecismo. Outra importante característica da 

umbanda se relaciona ao modo como seus terreiros possuem autonomia para escolherem os 

elementos constitutivos de seu corpo ritual-religioso. Inexiste, portanto, algo que se assemelhe 

a “uma umbanda oficial, com relação à qual as mudanças constituíram deturpações; na 

realidade, cada terreiro dispõe e combina, à sua maneira, elementos de uma rica e variada 

tradição religiosa, em torno de alguns eixos mais ou menos invariantes” (MAGNANI, 1986 apud 

                                                
98 De acordo com nossos entrevistados, omolocô consiste em uma mistura entre a umbanda e o candomblé, 

também conhecido como “umbandomblé”. Em uma de nossas pesquisas em um terreiro goianiense de omolocô, 

notamos que existe uma separação espacial e ritual menos rigorosa entre o culto aos Orixás e às entidades como 
os Caboclos, os Marinheiros e os Baianos. Logo depois do passe dado pelas entidades, a sacerdotisa que lidera o 

terreiro abre o xirê para que dancem os Orixás.  
99 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 19/10/09. 
100 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 19/10/09. 
101 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 19/10/09. 
102 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 19/10/09. 
103 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 19/10/09. 
104 “Esse culto (...) recebeu influência das práticas bantos. Segundo a descrição do bispo D. Nery, a cabula era 

praticada, na região do Espírito Santo, em fins do século passado, por negros, mas com a presença de alguns 

brancos. Hoje em dia esse culto parece ter desaparecido, transformando-se em outras denominações. A reunião 

dos cabulistas, que ocorria em determinada casa ou mais freqüentemente nas florestas, chamava-se mesa, sendo 
as principais a de Santa Bárbara e a da Santa Maria” (SILVA, 2005: 85).  
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NOGUEIRA, 2009: 43). Entre os elementos mais invariantes, podemos apontar a presença da 

incorporação, que parte de outras duas importantes compreensões: a de que existem dois 

mundos, o terreno e o espiritual, e a de que esses dois mundos podem entrar em contato entre 

si. Entretanto, distintamente de outras religiões que possuem a incorporação, na umbanda este 

contato ocorre por intermédio de espíritos que, enquanto viviam no mundo terreno, foram de 

algum modo subalternizados pela sociedade: índios, escravizados, ciganos etc. Sendo assim, o 

poder religioso presente na umbanda decorre “de uma inversão simbólica em que os 

estruturalmente inferiores na sociedade são detentores de um poder mágico particular, 

advindo da própria condição que possuem” (BIRMAM, 1983 apud NOGUEIRA, 2009: 45).  

 

Fica assim estabelecido, portanto, os três elementos que definem [o ritual de] 

umbanda. O primeiro é o fenômeno da incorporação, que a distingue das religiões de 

veneração como o cristianismo; o segundo, o trabalho com espíritos que são 

[considerados] marginalizados na sociedade ‘civilizada’, o que a distingue do 
kardecismo, que trabalha com entidades consideradas ‘evoluídas’, como médicos, 

padres, etc., e do candomblé, que trabalha diretamente com os Orixás (NOGUEIRA, 

2005 apud NOGUEIRA 2009: 45).  

 

Por outro lado, dentre os aspectos menos invariantes, podemos apontar o uso de 

elementos advindos da macumba e do candomblé, tais como o sacrifício de animais, as 

danças, o uso de bebidas alcoólicas e de fumo. Para determinados terreiros umbandistas, essas 

práticas foram consideradas primitivas e, portanto, inadequadas para comporem o seu corpo 

ritual-religioso, compreensão que se baseia, sobretudo, na proximidade com o espiritismo 

kardecista, que enxerga as questões religiosas dentro de uma escala progressista de 

superioridade. Esses terreiros se autodenominaram “umbanda branca”, em contraposição a 

uma suposta “umbanda negra” ou “quimbanda” que, além de agregarem em seu seio os 

elementos apontados acima, concordavam em realizar trabalhos por meio das “entidades da 

esquerda”, tais como os Exus e as Pombagiras. Diante disso, imaginamos que os terreiros que 

se compreendiam como pertencentes à “umbanda branca” e que reivindicavam para si uma 

estreita proximidade com o kardecismo prevaleceram nos primeiros tempos dessa religião na 

capital goiana, pois o pioneiro Centro Eclético Espiritualista Tenda do Caminho e mais tarde 

o Centro Espiritualista Irmãos do Caminho, realizavam “um trabalho que mesclava as curas 

de umbanda com a divulgação da doutrina kardecista” (NOGUEIRA, 2009: 77). Mesmo o Centro 

Espírita São Sebastião, inaugurado anos depois, também se compreendia (e ainda se 
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compreende) como sendo um terreiro dedicado à “umbanda branca”: “o centro encheu muito, 

porque a doutrina da minha mãe era uma doutrina branca, era uma umbanda branca”
105

.  

Essas características apresentadas pelos primeiros terreiros umbandistas goianienses 

podem nos auxiliar a explicar os motivos que contribuíram para que essa religião marcasse 

sua presença na capital goiana ainda nos primeiros anos de existência da cidade, ao contrário 

do ocorrido no caso do candomblé. Implantado somente na década de setenta, o candomblé, 

como conjeturamos anteriormente, demorou a se instalar em Goiânia especialmente por se 

tratar de uma cidade nascida sob os auspícios do discurso da modernidade eurocentrada, onde, 

por esse motivo, não caberiam religiões afro-brasileiras, as quais se encontram historicamente 

conectadas ao atraso, ao arcaísmo, à irracionalidade. No caso da umbanda, no entanto, essa 

constatação precisa ser enxergada por meio de outro prisma, pois, embora consista em uma 

religião que possui influências advindas do continente africano, não podemos nos esquecer 

que determinados terreiros, a exemplo dos goianienses, procederam com a exclusão de 

elementos que poderiam ser considerados “atrasados” ou “bárbaros” sob a perspectiva do 

mesmo discurso moderno em que pautou o nascimento da capital. Desse modo, imaginamos 

que a entrada da umbanda na cidade de Goiânia, ao contrário do que possivelmente ocorreria 

com o candomblé, não se apresentou como um insulto ou como um acontecimento que 

desestabilizou o projeto da modernidade eurocentrada, associado, claro, ao projeto cristão, 

principalmente porque o agenciamento dos terreiros umbandistas se pautou em importantes 

estratégias de sobrevivência como, por exemplo, o uso do termo “centro espírita” em seus 

nomes, de modo que pudessem se passar por “inofensivos” centros kardecistas (FIGURA 23).     

 

Porque aquilo que te frisei, da expressão de liberdade religiosa, então nós tínhamos 

que sempre buscar uma elite, que é o Kardec. Quer dizer, era uma forma disfarçada, 

né, uma forma disfarçada. Na verdade, como muitas pessoas chegam lá na nossa 
casa, o Centro Espírita Anjo Ismael, pensa que é Kardec pelo nome, né. Mas isso ai 

era uma perseguição política, política não, uma perseguição policial, porque então a 

gente, pra esconder, né, como todas as outras casas do Brasil, se for fazer um 

levantamento, todas essas casas levavam ‘espírita’, mas pra uma forma disfarçada, 

porque é pra encobrir, né, pra mostrar que ali na aparência era um centro de Kardec, 

mas na verdade, dentro de sua essência, era umbanda
106

.   

 

 

 

 

 

                                                
105 Entrevistada: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
106 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Eliesse Scaramal; Data: 16/11/06. 
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Essa realidade mudou ao longo dos anos e, sobretudo após os anos setenta, alguns 

terreiros de umbanda goianienses deixaram de lado o uso do termo “centro espírita”, ao 

mesmo tempo em que outros terreiros já se iniciaram com essa postura. Foi o que ocorreu, por 

exemplo, em uma umbanda iniciada no Setor Pedro Ludovico, em 1970, pela sacerdotisa 

Silvéria Francisca de Assis de Jesus, que chamou o terreiro de Centro de Umbanda Mãe Iara e 

Pai Oxalá
107

 (RICARDO, 2007). Por meio dessa denominação, a sacerdotisa não apenas 

descartou o uso do termo “centro espírita”, como também recorreu e expôs o nome de 

entidades da umbanda, provavelmente os guias de sua casa, o que deixa ainda mais claro a 

orientação religiosa de seu terreiro. Em um movimento semelhante se inaugurou, em 1972, a 

Procissão dos Preto-Velhos, promovida pela então Federação de Umbanda do Estado de 

Goiás e iniciada na candidatura do presidente Edson Luís Nunes. Era, a princípio, parte de 

uma comemoração interna à Federação, que ocorria no dia 13 de maio, data da Abolição da 

Escravatura e também de homenagem aos Pretos-Velhos da umbanda. No ano de 1972 a 

procissão percorreu as proximidades do Parque de Exposição Agropecuária, no Setor Vila 

Nova e, no ano seguinte, aumentou sua dimensão e exposição: saíram da Praça do 

Trabalhador e chegaram até a Praça Cívica, pontos bastante movimentados da cidade. Essa 

                                                
107 Fechou em 2005 devido a problemas relacionados à sucessão da sacerdotisa que o iniciou.  
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passeata contou com grande adesão dos umbandistas da capital goiana, o que permitiu que 

percorressem as ruas todos os anos, até 1991, quando manifestações de desaprovação da 

população concorreram para que a procissão retornasse para o interior da sede da Federação.    

 

Edson Nunes também deu uma força muito grande, que nós criamos, ele criou, 

através desta expressão, a chamada Procissão dos Pretos-Velhos. Naquela época nós 

tínhamos uma manifestação com mais de duas, três mil pessoas, simpatizantes e 

praticantes, né, tanto umbanda, candomblé, todos. Nós pesquisávamos e fazíamos o 

13 de maio aqui na Avenida Goiás. Então, o que ocorre? Que, com o decorrer do 

tempo, com as dificuldades, né, a Federação não pôde mais promover, porque nós 

não tínhamos recursos financeiros, proteção (...). Proteção policial, porque há um 

preconceito muito grande ainda, preconceito disfarçado (...) 
108

.  

 

 Sendo assim, o processo de estabelecimento do candomblé na capital goiana ocorreu 

concomitantemente ao processo de aparição e de reivindicação pública dos terreiros 

umbandistas da cidade, que, antes disso, tal como mencionamos, haviam permanecido 

estrategicamente “invisíveis” desde os anos quarenta. No princípio da década de setenta, se 

instaurou, portanto, um importante momento político protagonizado por grupos de adeptos 

goianienses, o que ocorreu por consequência, mas principalmente contra todos os modos de 

repressão policiais desencadeados na época. Diante disso, imaginamos que o agenciamento 

umbandista daquela década possivelmente abriu as portas para que o candomblé pudesse se 

estabelecer na capital goiana no princípio dos anos setenta, justamente porque impôs, 

inclusive publicamente, uma lógica religiosa distinta das dominantes, ao mesmo tempo em 

que antecipou para a sociedade goianiense a existência de determinados símbolos que também 

compunham o corpo ritual-religioso do candomblé. Na própria Procissão dos Preto-Velhos, 

por exemplo, os muitos umbandistas participantes caminhavam com roupas brancas, as quais 

são consideradas sagradas em ambas as religiões, bem como exibiam coloridos colares de 

contas em torno do pescoço (FIGURA 24), o que consiste em mais um elemento presente também 

em candomblés, embora com usos e sentidos bastante distintos. Provavelmente os cantos 

entoados pelas ruas tenham divulgado não apenas o nome das entidades umbandistas, mas 

também o nome dos Orixás, ao mesmo tempo em que esses cantos remeteram a toda a 

sociedade um recado: naquela capital também existiam religiões afro-brasileiras e de transe!  

 

 

 

 

                                                
108 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Eliesse Scaramal; Data: 16/11/06. 
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Importa que notemos, portanto, o modo como as semelhanças existentes entre estas 

duas religiões possivelmente propiciaram maiores condições para que o candomblé se 

estabelecesse na cidade goianiense, apesar dos problemas relacionados à repressão. 

Entretanto, para além dessas mesmas semelhanças, havia também um grande leque de 

distinções, as quais, em um primeiro momento, causaram estranhamento entre os umbandistas 

da cidade. Mesmo porque, de acordo com o que apuramos, ainda não existiam candomblés na 

capital goiana, de modo que para muitos ainda se constituía como uma prática religiosa 

desconhecida, provocando com sua chegada considerável impacto e até mesmo espanto, 

principalmente por causa das novidades rituais apresentadas no salão dos terreiros 
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candomblecistas. Dentre tais novidades, os depoentes ressaltam, sobretudo, as cerimônias 

públicas nas quais os Orixás são convidados a dançarem com suas cores e roupas próprias, o 

que na umbanda não poderia ocorrer, pois ela “não aceita que a pessoa venha receber um 

Orixá, porque o Orixá, em sua expressão, é energia, jamais uma pessoa terá a força de 

receber uma energia (...) mas não deixa de nós referenciarmos os Orixás”
109

. Rememorando 

seu primeiro contato com o candomblé, a sacerdotisa Iara demonstra sua surpresa: “eu me 

lembro que eu era muito pequena e a gente já ia ver essas festas; eu achava maravilhoso, eu 

não entendia, mas eu achava muito bonito, era diferente do que a gente estava acostumado”. 

Também o sacerdote Luís demonstra surpresa ao relatar sua primeira ida ao antigo Cabana 

Pena Branca, quando presenciou uma cerimônia chamada “quitanda de iaô”
110

 (FIGURA 25).  

 

E nós fomos uma vez, fomos a diretoria da Federação toda, né, fomos lá e ficamos 

surpresos, né, porque a primeira coisa lá, que tinha uma saída, né, de santo, que era 

o primeiro filho de santo dele, né, e tinha as quitandas de iaô, né. Então a gente 

assustou, porque tinha bastante coisas, né, bastante doces, bastantes coisas mesmo 

(...), roupas, né, saião, né, tudo diferente. E o primeiro filho dele tinha saído, era o 

iaô, e ia vender, né, as coisas que estavam ali pra pagar a obrigação. E aí então ele 

ficava com uma vara ali, batendo, né, e nós assustávamos, né, porque o umbandista 
jamais teria esse conhecimento (...). A vara era porque quando você termina uma 

obrigação, né, hoje não sei se os candomblés fazem mais essa tradição, acho que eles 

não estão fazendo isso, porque eu não vejo, mas eles têm a quitanda de iaô, então 

essa quitanda ali reúne tudo, todo aquele aparato, e doces, tudo aquilo pra vender, 

pra pagar obrigação. Então ele fica vigiando, né, então você vai lá pra roubar um 

docinho, né, ele ameaça com a vara e você paga aquilo que você pegou
111

.  

 

 

                                                
109

 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 19/10/09. 
110 Entrevistada: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/09. 
111 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Eliesse Scaramal; Data: 16/11/06. 



136 

 

Contudo, muito embora os nossos depoentes queiram demonstrar que sempre houve 

um bom relacionamento entre terreiros de umbanda e de candomblé, não podemos nos 

esquecer que embates também se constituíram com a chegada deste último à cidade. Quando 

João de Abuque se instalou e passou a ser conhecido pelo poder de seu jogo de búzios, por 

exemplo, muitos umbandistas passaram a procurar o seu terreiro, pois antes dele só se 

conhecia um tipo de oráculo chamado “olobaça”, que se baseava no uso de uma cebola que 

“você abre, parte em cruz e pergunta, e ela te dá a resposta em quatro gomos”
112

. Muitos 

quiseram, desse modo, experimentar novos tipos de contato e de poder mágico-religioso, 

enquanto outros decidiram não apenas experimentar, como também mudar de religião e se 

iniciar no candomblé. Quando perguntado a respeito desse trânsito de umbandistas em direção 

ao candomblé, Luizinho comenta: “teve alguns que vieram da umbanda pra cá”
113

. Não 

sabemos, porém, precisar a quantidade de adeptos que saíram da umbanda para se tornarem 

candomblecistas, principalmente nos primeiros anos dessa religião na cidade, mas supomos, 

por meio de nossas entrevistas, que tenha sido um número considerável, pois de dez 

sacerdotes que possuem terreiros abertos, pelo menos cinco passaram pela umbanda. Em 

entrevistas realizadas no Ilê Axé Onilewá, liderado pela sacerdotisa Tereza de Omolu, dos 

nove entrevistados, seis provêm da umbanda, enquanto no Ilê Axé Gmbalé, liderado pela 

sacerdotisa Jane de Omolu, dos cinco adeptos entrevistados, um iniciou sua trajetória como 

umbandista. No entanto, quando perguntada sobre essa questão, a sacerdotisa Iara pondera:  

 

Não houve isso que eu conhecesse, nem minha mãe, porque só tem o quê, um ano que 

eu perdi minha mãe, então até um ano atrás a gente falava disso com muito 

naturalidade. Não existia isso, não teve isso. Houve alguns casos de médiuns daqui 

que por orientação da minha mãe, que chegou nesse mediu e disse: ‘meu filho, o seu 

caminho não é de umbanda, o seu caminho é de candomblé, e a casa que eu te indico 

para ir é a de João de Abuque’. Hoje essa pessoa é pai de santo, por sinal até 

conhecido aqui em Goiânia (...). Deve até ter outros casos, mas eu não vou me 

lembrar. Que eu sei que foi assim uma coisa certa demais... Porque que quê acontece 

com o médium? Às vezes ele se envaidece, ele se envaidece, ele vira as costas para a 
casa onde ele se iniciou, ele vai seguir outros caminhos, se esquece de suas raízes, 

não dá prosseguimento. E esses casos que estou te falando foi de muita honestidade, 

foi de pessoas mesmo, assim, que a minha mãe fez, porque tinha que orientar pra 

pessoa poder seguir outro caminho que não era... Porque o caminho dele não era de 

umbanda, era de candomblé, como muitos casos que você já deve ter ouvido falar, 

que tem pessoas que iniciou na umbanda e logo pra frente o Orixá daquela pessoa 

chama pra ir pro candomblé. Então ele sempre tem um pé na umbanda e um pé... Não 

vou dizer um pé não, vou dizer uma mão na umbanda e uma mão no candomblé, 

seguro nas duas, nas duas fé
114

.  

 

                                                
112

 Entrevistado: Bruno Oliveira Castro (nome fictício, atendendo ao pedido do entrevistado). 
113 Entrevistado: Luís Lopes Machado; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 07/09/09. 
114 Entrevistada: Iara Barbosa Ataídes; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/11/ 09. 
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Nesse sentido, percebemos que o mencionado trânsito entre umbandas e candomblés 

recebe ao menos dois tipos de explicações possíveis no âmbito do discurso dos adeptos. Uma 

delas se baseia no quesito “quantidade de poder”, como se determinadas pessoas tenham 

passado a compreender o candomblé como uma religião mais poderosa e, portanto, mais 

adequada para atender às suas necessidades, possivelmente por se tratar de uma religião que 

reivindica para si uma proximidade aos tradicionais terreiros baianos, ou simplesmente 

porque se constituiu como uma novidade responsável por despertar a curiosidade dos 

umbandistas da capital. Por outro lado, existe a explicação que emerge dos próprios desígnios 

rituais dessas religiões, segundo os quais cada pessoa possui um caminho espiritual 

determinado e que as divindades cobram para que esse mesmo caminho seja seguido. Sendo 

assim, cabe aos sacerdotes a capacidade e a sabedoria necessárias para conduzirem aqueles 

que o procuram em busca do melhor direcionamento possível. De acordo com essa 

compreensão, o prestígio de um sacerdote não se mediria somente pelo seu poder de 

manipulação do mundo mágico-religioso, mas também pelo modo como atua diante das 

necessidades dos adeptos que se encontram sob sua liderança. Importa, nesse sentido, que 

percebamos a existência de um dinâmico trânsito de adeptos entre distintas religiões no 

contexto da cidade goianiense, o que ocorreu não somente entre umbandas e candomblés. 

Tivemos acesso a casos de espíritas kardecistas e católicos que decidiram se iniciar em 

religiões afro-brasileiras, apesar de todos os discursos de contraposição e demonização 

historicamente sustentados pelo kardecismo, pelo catolicismo e também pelo protestantismo.  

 

2.4. A “MACUMBARIA” NA AGENDA CRISTÃ  

 

elhor prevenir do que remediar. Foi provavelmente de acordo com essa 

perspectiva que a imprensa católica goiana inaugurou o seu programa de 

combate às religiões afro-brasileiras, sistematicamente compreendidas e 

nomeadas enquanto “macumba” ou “espiritismo”, combate esse iniciado antes mesmo de elas 

se estabelecerem em Goiânia. Foi no uso de mecanismos semelhantes aos empregados na 

prevenção contra possíveis epidemias que essa mesma imprensa “instruiu” seus leitores no 

sentido de se precaverem dos perigos de “contágio”, principalmente por meio da 

demonstração das inúmeras consequências de uma suposta contaminação. Entretanto, 

particularmente nesse contexto, a moléstia do corpo daria lugar ao desencaminhamento da 

alma, de modo que, nos idos dos anos trinta, a “macumbaria” seria apontada como um dos 

grandes flagelos da humanidade, dentre tantos outros produzidos por uma época 

M 
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extremamente rica em inimigos construídos e combatidos pela Igreja Católica: comunistas, 

maçons, protestantes, kardecistas etc. Nesse sentido, de acordo com o discurso dessa imprensa 

católica, as portas dos céus seriam cerradas diante de todos aqueles que possuíssem 

convicções distintas às defendidas pelo poderio católico, sejam elas políticas ou puramente 

religiosas, o que se acompanhou de ameaças de excomunhão (FIGURA 26), bem como de 

máximas que entregavam aos “cuidados” de satanás o destino dos citados inimigos. Desse 

modo, pelas páginas de periódicos da primeira metade dos novecentos, nos aproximaremos 

dos meandros do combate que “recepcionou” e “acompanhou” as religiões afro-brasileiras.    

 

 

 

Especialmente dos anos quarenta em diante, os comandantes da Igreja Católica 

precisaram assumir um posicionamento específico diante do crescimento de determinadas 

ideias adversas, posicionadas “tanto no campo religioso, com o fortalecimento de novas 

denominações, como no campo ideológico, particularmente com a introdução das idéias 

liberais e do comunismo, que minavam seu monopólio religioso e cultural” (BORGES, 2008: 17).  

Foi nesse sentido que se buscou “diversificar seus veículos, produzindo, além dos jornais 

diários, também semanários, boletins, revistas, investindo, ainda, na ampliação do número de 

editoras pertencentes às ordens religiosas” (SOARES, 1988 apud BORGES, 2008: 34). Assim, 

semelhantemente ao ocorrido em outras localidades do país, representantes do catolicismo 

goiano decidiram apostar em uma imprensa enquadrada nos pressupostos teóricos da 

persuasão, que apresentasse o predomínio do conservadorismo e até mesmo do autoritarismo, 

de modo que “cabia a esses veículos complementar o trabalho de catequese realizado pelo 

clero, passar uma visão da Igreja como uma instituição harmônica e disciplinada, além de 

mostrar entusiasmo pelo trabalho da Igreja” (SOARES, 1988 apud BORGES, 2008: 34). Foi nesse 

contexto que o bispo Dom Emanuel inaugurou, no ano de 1931, o periódico diocesano 
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denominado Jornal Brasil Central
115

 que, impresso quinzenalmente, atuou como um 

importante meio de divulgação das perspectivas e também do discurso da Igreja no âmbito do 

território goiano, especialmente daquelas ideias que se opunham às demais denominações 

religiosas (TABELA 7), expressas em reportagens quase sempre da autoria de eclesiásticos.  

 

 

 

Diante principalmente do protestantismo e do espiritismo principalmente, 

comandantes e adeptos do catolicismo puderam construir suas identidades que, provisórias 

por excelência, se pautariam sempre no outro, na oposição, na diferença, em um constante 

processo de construção e reconstrução (HALL, 2002). Logo, ao se compreenderem enquanto 

representantes exclusivos da cristandade, ou mesmo como os únicos aceitos perante os olhos 

divinos, os adeptos do catolicismo precisaram determinar aquilo que supostamente atuaria 

como o seu oposto ideal. Foi nesse sentido que desde o término dos anos trinta o 

protestantismo, por exemplo, passou a ser retratado nas páginas do Jornal Brasil Central 

enquanto um inimigo em potencial, descrito como uma “seita” composta por pessoas 

ignorantes, incapazes, pois, de reconhecerem, dentre outras coisas, a santidade de Nossa 

Senhora, ou de se recuarem humildemente diante da longa história protagonizada pela Igreja 

Católica desde seus primórdios
116

. Também aos protestantes se dirigiram provocações que 

destacavam que nem mesmo o uso da batina permitiria que pastores protestantes chegassem 

                                                
115 Em um primeiro momento, o Jornal Brasil Central era preparado no município de Silvânia, antes denominado 

Bonfim. Ele passa a ser editado em Goiânia somente nos idos dos anos cinquenta.  
116 Encontramos esse argumento na reportagem “Farasaismo Protestante”, sobretudo em um trecho que diz: “O 

jornal ‘O Estandarte’, órgão oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Barsil, em seu número de 11 do mês 

passado, preconiza a organização da mocidade protestante. E escreve: ‘Assim como os marianos querem o Brasil 

para Maria Aparecida, nós queremos o Brasil para Cristo’. Em primeiro lugar, o nosso protesto contra o 

desrespeito com que eles se referem a Nossa Senhora Aparecida, mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo e Padroeira 

do Brasil. Não é certamente dando à mãe de Jesus a nenhuma importância que eles dão que Jesus há de estar 
com os protestantes. Em segundo lugar, é preciso que eles deixem de ser pérfidos e ilógicos. Quando surgiu no 

mundo o protestantismo? Perguntar-lhes-emos. – Depois de 1519 responderão eles” (FARASAISMO Protestante. 

IPEHBC. Jornal Brasil Central, Silvânia, p. 04, Setembro de 1937). 
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ao elevado patamar ocupado pelos padres, mesmo porque “o hábito não faz o monge”
117

. 

Eram ainda destacados e exibidos com orgulho os casos de pessoas que supostamente “caíram 

em si” ao abandonarem o protestantismo (ao menos publicamente) (FIGURA 27). Diante desses 

exemplos, percebemos o modo como a presença dos protestantes em Goiás, datada de pelo 

menos 1902 (MORAIS, 2003), acabou interpretada enquanto uma ameaça ao projeto católico, 

mas ao mesmo tempo como necessária para a construção de sua identidade “não-protestante”.  

 

 

 

    Em um tom semelhante àquele dispensado aos grupos protestantes, os praticantes do 

espiritismo também acabaram posicionados na mira dos colaboradores do Jornal Brasil 

Central e se tornaram um dos alvos prediletos, não apenas de acusações, de denúncias ou de 

ameaças, como também de ironias e de piadas de tipos diversos. Foi de maneira irônica que 

apresentaram em uma das páginas desse impresso a reportagem denominada “‘Belezas’ do 

Espiritismo”, ironia que primeiramente notamos por meio das próprias aspas propositalmente 

empregadas no termo “belezas”, além do conteúdo da reportagem em si, que ridiculariza 

aquilo que os responsáveis pelo texto compreendem como sendo a concepção espírita de 

existência após a morte. Para isso, contam o caso de um homem que antes de morrer disse que 

retornaria após quatro anos, o que, associado à revelação de uma adepta do espiritismo, levou 

                                                
117 Esse ditado popular foi citado na reportagem “Vão usar batina” no intuito de ridicularizar a vestimenta usada 

pelos pastores protestantes, o que podemos observar no seguinte trecho: “O boletim ‘Pra Eclesia’ dá a seguinte 

notícia: ‘Resolveram os pastores presbiterianos adotar para os atos de culto, cerimônias de enterro, casamento, 

batismo, para as reuniões conciliares e demais solenidades, a ‘toga ministerial’, usada, aliás, na América do 

Norte e na Europa’. Toga ministerial é o nome adotado; batina é, entretanto, o significado. Vão pois aparecer os 

ministros protestantes, em suas cerimônias religiosas com uma espécie de batina, que a eles certamente não 

assentará bem. Aqui fica a notícia e aviso, afim de que os católicos não se deixem iludir e enganar, julgando que 

são padres esses homens de toga ministerial. O hábito não faz o monge!” (VÃO Usar Batina. IPEHBC. Jornal Brasil 

Central, Silvânia, p. 03, Dezembro de 1939).  
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diversas pessoas até sua sepultura, que acabaram presenciando, quando desenterram seu 

caixão, somente ossos: “o profeta esqueceu-se de sua promessa apesar da revelação da 

espírita”
118

. Outros dois tipos de acusações contra o espiritismo são especialmente recorrentes: 

aquelas que demonstram que os centros espíritas são perniciosos para a saúde pública e 

aquelas que compreendem o espiritismo como sinônimo de loucura. Exemplo do primeiro 

tipo, uma das reportagens acessadas asseguram aos seus leitores que “o espiritismo tem sua 

faceta anti-higiênica e anti-social”
119

, enquanto a suposta loucura causada naqueles que se 

tornam espíritas se revela no relato de uma família “espiritada” que incendia a propriedade 

onde moram, depois de um deles assassinar a própria irmã a golpes de enxada (FIGURA 28). 

 

 

 

                                                
118 Intitulada “‘Belezas’ do Espiritismo”, essa reportagem ironiza e ridiculariza sobretudo a crença que os 

espíritas têm na ressurreição e no diálogo entre os seres vivos e o espírito daqueles que já morreram, além de 

pintá-los como charlatães: “Há 4 anos morreu em Antonina um rapaz que profetizou que ressucitaria depois de 4 

anos, no dia de Páscoa. Não ressucitou. Pensou-se então em abrir a sepultura, pois notavam os espíritas coisas 

extraordinárias. Por exemplo, uma mulher de Curitiba pondo sobre a campa do profeta uma garrafa com água, 
notou que a água começava a ferver e muitos diziam que viam na água a imagem do profeta.  Uma espírita 

afirmou ter tido a revelação de estar o seu corpo incorrupto. Foi então preciso abrir a sepultura. Resolveram fazê-

lo. 6000 pessoas foram a Antonina para ver o prodígio. Mas... – coitados! – aberta a sepultura, só encontraram 

ossos. O profeta esqueceu-se da promessa apesar da revelação da espírita. Vê-se mais uma vez como é que o 

espiritismo engana o povo. E apesar disto há tantos que crêem nestas ‘maravilhas’” (BELEZAS do Espiritismo. 

IPEHBC. Jornal Brasil Central, Silvânia, p. 02, Novembro de 1937).  
119 Na reportagem “Espiritismo”, percebemos como essa religião passa a ser enxergada como problema sanitário, 

sendo, portanto, da competência governamental e médica o seu extermínio: “Em diversas partes do mundo a 

prática do espiritismo tem sido vedado pelas autoridades competentes, como em Budapest. Aqui, nós temos o 

requerimento da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, entidade sem cunho religioso que pedia o 

fechamento de todos os centros espíritas do Brasil, por serem perniciosos à saúde pública” (ESPIRITISMO. 

IPEHBC. Jornal Brasil Central, Silvânia, p. 02, Outubro de 1939).   
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Foi no rastro do combate ao espiritismo que se revelou, no âmbito do mesmo 

impresso, o combate também às práticas presentes no seio das religiões afro-brasileiras, 

dispostas “no rastro”, portanto, inclusive porque seriam expressas associadas ao próprio 

espiritismo, como se consistissem em uma coisa apenas. Uma das mais expressivas 

reportagens que se posicionaram desse modo recebeu a assinatura do Padre Ascânio Brandão, 

sacerdote pertencente aos quadros do clero da diocese de Taubaté, e que atuou como 

importante colaborador do Jornal Brasil Central desde os anos trinta. Experiente no lido com a 

imprensa escrita católica, o padre, além de atuar como articulista em determinados periódicos, 

também iniciou um impresso católico paulista, ao mesmo tempo em que assinou livros 

dedicados a temas religiosos. Escreveu sobre diversos tópicos, polêmicos em sua maioria, 

sempre com o intuito de apontar o correto e o incorreto de acordo com a perspectiva católica 

daquele tempo. Foi nesse sentido que se opôs aos grupos espíritas e maçons, além de ter se 

dedicado a assuntos como os aprendizados obrigatórios das mulheres, “a prática de economia 

doméstica, de cozinha, fogão e costura”
120

, bem como os passos para a criação correta das 

meninas, que se tornaram “garotinhas modernas” devido ao contato pernicioso com a moda e 

com o cinema
121

. Dessa maneira, diante de seu protagonismo no âmbito da imprensa goiana, 

supomos que era um sacerdote bastante respeitado, de modo que seu discurso provavelmente 

apresentou grande impacto e poder de persuasão diante dos leitores da época. Em seu artigo 

denominado “Espiritismo, Feitiço e Macumba”, o padre ironiza e argumenta:  

 

Tratemos hoje dos devotos macumbeiros. O espiritismo e macumba são as nossas 

heresias. Os holandeses e alemães têm o protestantismo (luterano ou calvinista). A 

Inglaterra o anglicanismo. O Brasil tem sua heresia também: o espiritismo 

macumbeiro. Praga terrível. Pior que a dos gafanhotos e da saúva. Os espiritistas de 

casaca e luvas metidos a intelectuais e filósofos, arranjaram nomes difíceis para as 

suas burradas de espírito. Dizem-se teósofos, psicólogos superiores... E, para inglês 

ver, para tapear o Zé povinho, na expressão do vulgo, distinguem o baixo do alto 

espiritismo. Pois vem a ser tudo a mesma coisa, minha gente. Espírito é espírito, não é 

baixo nem alto, não tem altura. Alto ou baixo espiritismo vem a dar na mesma – 
sempre é alta ou baixa macumba. A prova é que não há obra de feitiçaria, ou 

macumba, ou cangerê que não recomenda o espiritismo. E o esoterismo? Corre por aí 

muito propagado o “Almanaque do Pensamento”. Este livro faz um mau imenso em 

todo País. Difunde obras perigosas que já enlouqueceram muita gente. O Catálogo da 

Livraria Editora “O Pensamento” é realmente impressionante. Centenas de obras de 

astrologia, hipnotismo, iniciação, magia, magnetismo, mentalismo, romances 

esotéricos, ocultismo, vendanta, voga [sic], etc., etc. Uma salada, uma confusão capaz 

de enlouquecer o cidadão mais equilibrado e sensato da face da terra. É uma obra má: 

Um católico não pode ler, nem consultar o “Almanaque do Pensamento”. E eu 

conheço zeladoras, filhinhas de Maria e devotas fervorosas que não viajam sem 

consultar o calendário astronômico do “Pensamento”. E os horóscopos? Corre bom 
dinheiro às mãos de exploradores para os celebérrimos horóscopos. Gente crédula e 

                                                
120 PIANO de Cozinha. Jornal Brasil Central, Silvânia, p. 03, Julho de 1939.  
121 AS GAROTINHAS Modernas. Jornal Brasil Central, Silvânia, p. 02-03, Março de 1940.  
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tola! Outro livro imundo e do qual se vendem muitos exemplares, podem crer, muitos 

no Brasil: “O verdadeiro livro de S. Cipriano”. Não conheço livro mais indigno e sujo. 

E o que é mais triste, com o nome de S. Cipriano! A Polícia de Costumes ignora o 

perigo desta obra nas mãos do povo ignorante? A Saúde Pública não sabe que é um 

verdadeiro manual de envenenamento e de práticas anti-higiênicas e imorais? Veio-me 

às mãos o Livro de São Cipriano. Fez-me dar boas gargalhadas os seus despautérios e 

sandices, mas também me fez pensar com amargura no mal imenso que vai fazendo aí 

entre a gente simples e crédula. A primeira parte: Necromancia é simplesmente 

cômica, quando não é repugnante e imoral. Há mágicas das favas, do gato preto, do 

sapo, etc., etc. (...) Vejam só, o problema da felicidade está resolvido. Basta criar sapo! 

Os sociólogos e estadistas do mundo inteiro – criai sapos! Criai sapos! (...) Caçar 
sapos com bodoque é uma indústria da felicidade! Ora vejam lá! (...) Enfim, seria um 

nunca mais acabar, se quisesse citar-vos as mágicas e feitiçarias estúpidas, ridículas e 

imundas aí praticadas por muita gente que se diz católica e até freqüenta os 

Sacramentos! Quanta profanação e sacrilégio! E como há gente crédula, ignorante e 

tola, nesta terra feliz de Santa Cruz (ESPIRITISMO, Feitiço e Macumba. IPEHBC. 

Jornal Brasil Central, p. 03, 1939, grifos nossos).  

 

 

De origem congo-angolana, a palavra “macumba”, como explicado anteriormente, 

denomina uma modalidade religiosa carioca que incorporou elementos ameríndios, católicos, 

africanos e espíritas, com predominância dos cultos aos Caboclos e aos Pretos-velhos, 

atualmente praticado em zonas rurais (CASTRO, 2005). Também denomina um tradicional 

instrumento musical brasileiro, muito parecido com o que chamamos de reco-reco (LODY, 

2006). Porém, sabemos que quando empregado no artigo do sacerdote, assim como quando 

empregado em outros documentos da época, o termo “macumba” assume sentidos distintos, 

sendo usado principalmente para deslegitimar religiões genericamente compreendidas como 

“espiritualistas”. Dessa maneira, o discurso da “macumba” congrega religiões como o 

candomblé, a umbanda e o espiritismo, as quais, embora completamente distintas entre si, 

acabam compreendidas como uma coisa só, consequência da perspectiva reducionista que 

prevaleceu historicamente entre seus intérpretes preconceituosos e entre seus interlocutores 

desavisados. Foi nesse sentido que o sacerdote pregou contra a divisão entre “alto” e “baixo” 

espiritismo pretendida pelos kardecistas, os quais queriam se distinguir dos umbandistas: “alto 

ou baixo espiritismo vão a dar na mesma – sempre é alta ou baixa macumba”. Desse modo, 

consideramos que as reportagens de combate à “macumba”, como a citada, consistam em 

textos que se opõem também ao candomblé e à umbanda, ainda que sem uma referência 

explícita às mesmas. Especialmente no âmbito da imprensa religiosa, pois, embora saibamos 

das diversas particularidades existentes entre as distintas religiões afro-brasileiras, os 

escritores e jornalistas as ignoravam por completo, seja propositadamente ou não.  

Interessa que notemos, ainda, o modo como o padre teceu uma conexão entre tudo o 

quanto compreendia sob o termo “macumba” e práticas como a astrologia, o hipnotismo, a 

magia, o magnetismo, o curandeirismo, relacionando-as todas elas em um mesmo texto, sob 
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um mesmo argumento e com uma mesma meta. Nesse sentido, percebemos como práticas e 

religiões que reinvindicam para si um contato com a magia ou com o fenômeno do transe 

acabaram se tornando “grãos do mesmo saco”, enquanto aos outros supostos inimigos do 

catolicismo, como, por exemplo, o protestantismo, em que elementos mágicos e rituais se 

encontram menos evidenciados, se reservou um locus de combate à parte. Essa suposição não 

se baseia em uma reportagem somente: outros exemplares estabeleceram a mesma conexão 

genérica entre determinadas práticas isoladas e as religiões afro-brasileiras. Dentre elas, se 

encontra a reportagem denominada “Bola de Cristal”, em que o autor anuncia, de modo 

evidentemente irônico, que decidiu aprender quiromancia, astrologia, dentre outras práticas do 

gênero, completanto que, se sobrar tempo, ainda tomará “algumas lições de umbanda e 

quimbanda” (FIGURA 29). Entretanto, para além dessa conexão, outras ainda mais claramente 

combativas se estabeleceram, posto que o padre não se esqueceu de denunciar em sua 

reportagem quesitos como: exploração da credulidade, ameça à saúde pública, imoralidade, 

loucura, entre outros “atributos” historicamente atribuídos aos “devotos macumbeiros”. 

 

 

 

Todavia, raramente essas mesmas reportagens deixaram de relacionar especialmente a 

umbanda ao espiritismo kardecista, como se pudessem ser um coisa apenas, tal como 
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mencionamos anteriormente. Em uma dessas reportagens, por exemplo, o seu autor chamou 

de espíritas os devotos de entidades umbandistas: “dizem que os espíritas se preparam para a 

realização de um congresso sob os auspícios dos seus padroeiros Índio Manoel Maior e Pai 

João”
122

. Diante da necessidade de combate a essas categorias genéricas estabelecidas pelo 

catolicismo e com o intuito de divulgar a sua doutrina, grupos espíritas goianienses iniciaram, 

em 1947, o Jornal Goiaz Espírita, periódico mensal que rebateu sem descanso as provocações 

católicas e procurou demonstrar suas distinções em relação às religiões afro-brasileiras 

(TABELA 8). Mediante as acusações de loucura, por exemplo, os escritores desse impresso 

recorreram ao que chamaram de “estatísticas”, as quais indicavam a presença de maior 

número de católicos internados em hospícios do que de adeptos do espiritismo, um dado que 

supostamente comprovaria de maneira empírica o erro a que incorriam os articulistas 

católicos (FIGURA 30). Em tons de acusação, outras reportagens do impresso espírita 

denunciaram determinadas atitudes da Igreja, a respeito das quais se opunham. Por exemplo, 

o seu alinhamento junto ao Estado e a consequente maneira como ela se “prendeu a interesses 

mesquinhos da política temporal”
123

. Embates dessa natureza se dirigiram também a 

sacerdotes católicos, inclusive ao mencionado Padre Ascânio Brandão, a quem os espíritas 

consideraram uma pessoa equivocada e distante dos ensinamentos de Jesus Cristo
124

. 

                       

 

 

 

 

 

                                                
122 MAIS um Congresso de Devotos de Pai João. Jornal Brasil Central, Goiânia, p. 01, Março de 1957.  
123

 DEFECÇÃO da Igreja Católica. Jornal Goyaz Espírita, Goiânia, p. 01, Junho de 1948.  
124 O SERMÃOZINHO do Monsenhor Padre Ascânio Brandão. Jornal Goyaz Espírita, Goiânia, p. 03, Novembro 
de 1949.  
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Enquanto as reportagens dedicadas ao catolicismo apresentadas no Jornal Goiaz 

Espírita possuíam teor sobretudo acusatório, aquelas que discutiam as religiões afro-

brasileiras transitavam entre a tentativa de estabelecimento de distinções entre estas últimas e 

o espiritismo kardecista, assim como reportagens que primavam por uma espécie de 

abrandamento de quaisquer tipos de combate. Exemplo do primeiro caso, o pequeno texto 

intitulado “O Espiritismo não é Macumba” demonstra com precisão o modo como ocorrem os 

jogos de construção e reconstrução das identidades, sempre com base na oposição diante do 
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outro, ao mesmo tempo em que também demonstra os termos usados para que tais distinções 

pudessem se evidenciar discursivamente (FIGURA 31). Primeiramente pelo uso do termo 

“macumba”, com intuito generalista semelhante ao apresentado pela imprensa católica; nesse 

caso, no entanto, com a evidente meta de romper quaisquer relações imputadas entre o 

kardecismo e o que se chamou de “macumbaria”. Para tanto, o argumento se constrói por 

meio de oposições entre claro e obscuro, lógico e ilógico, razoável e não razoável, ao mesmo 

tempo em que se pauta em elementos supostamente capazes de “anunciarem” qualquer 

“macumba”: comércio da palavra de Deus, prática do mal, ornamentos, práticas exóticas, 

crendices ou mistificações. Outros termos genéricos empregados pela imprensa católica 

aparecem nas páginas do periódico espírita, tais como “baixo espiritismo”, em que a palavra 

“baixo” se encarrega da deslegitimação daquilo que explicam ser “sessões de macumbas onde, 

ao lado de manifestações de Espíritos, ou de meros fenômenos de animismo, se vêm cruzes, 

rosários, imagens e estampas de santos, incenso, velas e vários outros apetrechos” (FIGURA 32). 
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Embora quase sempre implícitos por detrás de termos genéricos como os que 

apontamos acima, determinadas reportagens do Jornal Goiaz Espírita também apresentaram o 

candomblé e a umbanda por meio do uso de menções diretas, sem que, desse modo, se 

dissipasse por completo o tom pejorativo. Uma delas, contudo, demonstra certo abrandamento 

dos termos em que a crítica às religiões afro-brasileiras se constrói, quase que em uma espécie 

de eufemismo. Nela, aparecem as palavras umbandismo e candomblé, seguidas da 

compreensão de que são “seitas humanas que, às vezes, podem fazer o bem, sem terem a 

garantia necessária, nem a personificação de uma plêiade de Espíritos Superiores cuja única 

preocupação é praticar o bem, para elevação espiritual de toda a Humanidade” (FIGURA 33). 

Percebemos, portanto, que na base do argumento se encontra a compreensão de que os 

espíritos do kardecismo se posicionam em um patamar mais elevado que os demais, 

especialmente porque dispensam o uso do fumo e do álcool durante o transe, tal como ocorre 

em terreiros de umbanda, quando se apresentam entidades como os Marinheiros, os Caboclos 

e os Pretos-velhos (FIGURA 34). Também operou a compreensão de que os centros kardecistas 

obedeciam rigorosamente a preceitos superiores e cristãos, enquanto as religiões afro-

brasileiras adotavam instrumentos musicais, bem como permitiam danças e sacrifícios de 

animais, o que para os espíritas seriam práticas inconscientes e desequilibradas.    
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Diante dos exemplos elencados, percebemos como em ambos os tipos de imprensa, 

católica e espírita, uma das principais metas era divulgar as respectivas doutrinas e os 

respectivos posicionamentos, não apenas religiosos como também políticos e sociais, além de 

operarem como meios capazes de levarem até as casas dos adeptos um complemento dos 

ensinamentos recebidos periodicamente nos templos e demais espaços religiosos. Entretanto, 

ambos periódicos adotaram posturas fundamentalmente distintas diante das religiões afro-

brasileiras. Nas páginas do Jornal Brasil Central, práticas oraculares, além de outros inúmeros 

modos de manipulação mágica presentes no seio de religiões como o candomblé e a umbanda, 

receberam muito mais que simples oposição. De acordo com os escritores desse impresso, tais 
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práticas deveriam ser prontamente exterminadas, no mínimo ignoradas e legadas ao ridículo, 

o que ocorreu por meio do uso de expressões de deboche e de ironia. Evidentemente, a 

postura assumida pelo periódico refletia os desígnios da própria Igreja Católica; desígnios 

estes que passaram por um processo de mudança somente após os anos sessenta, quando o 

Concílio II encerrou suas atividades com a proposta de uma nova e urgente meta política: a de 

conciliação diante das religiões compreendidas como não-cristãs. Por outro lado, não 

encontramos no Goyaz Espírita reportagens que empregassem o deboche ou a ironia enquanto 

recurso de combate às religiões afro-brasileiras, embora seus escritores tenham a elas 

dispensado duras críticas com o intuito de demonstrar a superioridade do kardecismo e as 

particularidades que o torna distinto de outras religiões denominadas como “espiritualistas”.  

 De acordo, portanto, com perspectivas e abordagens distintas, a imprensa religiosa 

goiana, publicada entre os anos trinta e quarenta, apresentou, simultaneamente ao lento 

processo de estabelecimento da umbanda na cidade goianiense e antes da chegada do 

candomblé a ela, reportagens que mencionavam e combatiam essas religiões, seja sob os 

genéricos termos “macumba” e “baixo espiritismo”, seja por meio de referências diretas. 

Dessa forma, percebemos a maneira como o candomblé acabou anunciado aos leitores 

daqueles impressos com a antecedência de pelo menos vinte anos, como que em uma tentativa 

de prevenir todos os seus assinantes em relação ao seu posterior – e perigoso – 

estabelecimento. Por outro lado, essas reportagens podem, quem sabe, apontar para a possível 

existência de candomblés anteriores à década de setenta, o que contraporia os documentos 

orais acessados
125

. Impossibilitados de determinar quem veio antes – a crítica ou o candomblé 

–, percebemos que, independente disso, as reportagens escancararam a corrida para angariar 

novos adeptos, tanto por meio da exposição de seus posicionamentos, os quais deveriam ser 

seguidos por quem a eles se alinhasse, quanto pela deslegitimação de outras religiões, no 

intuito de evitar que seus adeptos mudassem de ideia. Diante disso, compreendemos que o 

combate contra as religiões afro-brasileiras sempre partiu de motivos distintos e sempre se 

impulsionou em direção a metas diversas, condicionadas pelas características dogmáticas e 

políticas da religião combatente. Essa realidade se repetiu no cenário goiano, de modo que 

adeptos da umbanda e do candomblé precisaram constantemente negociar por sua 

sobrevivência, não apenas diante da repressão policial, como também diante da oposição 

empreendida por religiões cristãs. 

 

                                                
125  Isso se considerarmos que, ao se referirem à macumba, poderiam estar se referindo a qualquer uma das 
religiões chamadas de “espiritualista”, inclusive o candomblé. 
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CAPÍTULO 3 - 

TEIAS DO AXÉ NA CIDADE  DE GOIÂNIA 
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3.1. HIERARQUIAS, TRADIÇÕES E NAÇÕES DE CANDOMBLÉ. 

 

o momento em que o candomblecista completa sete anos de iniciado em 

diante, após o cumprimento dos rituais e das cerimônias demarcatórias 

desta importante etapa, seu posicionamento no âmbito do terreiro muda, 

pois “recebe os seus direitos” e se encontra apto a iniciar adeptos sob sua responsabilidade. 

Dependendo do direcionamento dado pelas divindades, aquele que cumpriu seus sete anos 

poderá continuar no terreiro de quem o iniciou, onde passará a ser um Ebomi, palavra 

iorubana que denota a ideia de “meu parente mais velho” (CASTRO, 2005), ou poderá iniciar o 

seu próprio terreiro, sem com isso se desvincular completamente do terreiro de origem. Desse 

modo se inaugura o delineamento de uma extensa teia de candomblés conectados, os quais 

descendem uns dos outros, se relacionam e se referem entre si, principalmente no momento 

em que narram e rememoram suas raízes e seus parentescos religiosos, bem como suas 

identidades e práticas tradicionais, as quais podem apontar para terreiros situados em todo o 

país. Essa dinâmica ocorreu também na cidade goianiense. Do terreiro iniciado pelo baiano 

João de Abuque, outros muitos se desdobraram, os quais passaram a ser liderados tanto pela 

primeira geração de iniciados, quanto pelos netos e bisnetos de santo do sacerdote (MAPA 3). 

Esses comandantes de terreiro, no entanto, nem sempre permaneceram sob os cuidados 

religiosos de quem os iniciou, passando a cumprir seus deveres rituais com outros sacerdotes 

de sua escolha, o que demonstra que na capital goiana, assim como em outras partes do país, 

se delineou um dinâmico quadro de descendências, mas que passaram por descontinuidades: 

 

No candomblé, a valorização da origem iniciática é sempre muito importante e 

geralmente há grande preocupação em deixar claro de onde se vem, quem foi o pai ou 

a mãe na iniciação, quem participou das obrigações, quais os parentescos religiosos 

envolvidos. A iniciação é uma seqüência de ritos, realizados durante toda a vida, que 

mudam o status do iniciado, de modo que, no curso dessa longa carreira, não é 

incomum recorrer-se a uma origem diferente da primeira, estabelecendo-se, por meio 

de obrigações, com outra mãe ou pai, uma nova filiação e refazendo aquilo que 

chamei de as teias do axé, pois axé – força e poder religioso – é também a origem 

ritual e parentesco-de-santo, que determinam, de certa maneira, o prestígio e a 

legitimidade de cada iniciação, de cada carreira sacerdotal e de cada terreiro, 

envolvendo todos os seus membros e descendentes (PRANDI, 1996: 189, grifo nosso). 

 

  

 

 

 

 

D 
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Dentre os comandantes de terreiro iniciados por João e que ainda mantêm seus 

candomblés em atividade, se encontra a sacerdotisa Tereza Cleidcer Dias, Tereza de Omolu, 

responsável por iniciar o Ilê Axé Onilewá, situado no município de Aparecida de Goiânia, 

mais precisamente no Bairro Buriti Sereno. Ela conta que se iniciou no ano de 1972, depois de 

passar por um repentino problema de saúde psíquica, mais tarde compreendido como um 

chamamento de sua divindade: “eu não sabia meu nome, eu não pegava as coisas sozinha, 

não tomava banho, eu tinha dois anos mais ou menos de idade mental naquela época, 

apaguei”
126

. De acordo com a sacerdotisa, os médicos procurados não puderam dar um 

diagnóstico preciso diante do quadro por ela apresentado, de modo que continuou sem 

tratamento e sem melhorias durante mais ou menos seis meses, até que um dia uma senhora 

                                                
126 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
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desconhecida bateu na porta de sua casa e pediu um copo d’água. Coincidentemente essa 

mesma senhora era Estela de Omolu, que mais tarde se tornaria sacerdotisa do candomblé 

goianiense: “minha mãe trouxe ela para dentro pra oferecer água, que era uma pessoa até 

desconhecida na época, deu o copo d’água e ela me viu passando e disse para minha mãe 

que eu estava virada no Orixá”
127

. Instruídos pela sacerdotisa, os seus pais, mesmo sendo 

católicos praticantes, levaram-na ao terreiro do sacerdote João de Abuque para que se 

tomassem as devidas providências. Ex-professora universitária do curso de matemática, 

Tereza conta que apesar dos estranhamentos a que acabou submetida, as divindades 

providenciaram tudo, inclusive que o emprego continuasse à sua espera sem problemas:   

 

Quando o Orixá subiu, eu voltei em mim muito assustada, porque eu nunca tinha visto 

um atabaque, não conhecia o quê era atabaque, não conhecia aquelas roupas, nada, 

sabe? E eu me encontrava com um vestido longo, uma saia longa, no meio de pessoas 

que eu nunca tinha visto, as únicas pessoas que eu conhecia na época lá era meu pai 
carnal e minha mãe que me levava. Eu dei uma obrigação, chamada Bori, que é ‘dar 

comida para a cabeça’, e fiquei ótima, nunca mais eu tive nada. Para você ter uma 

idéia, eu fiquei seis meses sem trabalhar e sem dar notícias no departamento de 

matemática, onde eu estava. Isso foi no início do ano, quando foi em agosto eu voltei 

a trabalhar. Meu lugar estava como se eu tivesse saído no dia anterior, eu não perdi o 

meu lugar, depositaram o meu salário mensal, normal, não tive problema nenhum
128

.  

 

 Pouco tempo depois que retornou ao seu estado de normalidade, isto é, depois que os 

devidos rituais se encaminharam para que a divindade retornasse ao Orum, ela soube que 

precisaria se iniciar no candomblé, pois caso contrário poderia ser arrebatada novamente, o 

que seria perigoso sem os cuidados dados no âmbito do terreiro. Foi quando Tereza se iniciou, 

descobrindo logo em seguida que o seu Orixá cobrava que ela um dia se tornasse sacerdotisa e 

abrisse o seu próprio candomblé. Sendo assim, depois que completou os seus sete anos de 

iniciada, mais precisamente no ano de 1979, ela inaugurou o seu terreiro e, em um primeiro 

momento, contou com o auxílio do sacerdote que a iniciou: “ele veio fazer os filhos comigo 

aqui, ele participava aqui com a gente”
129

. Mais ou menos quatorze anos depois, Tereza 

optou por cumprir seus novos deveres rituais com o sacerdote Sivanilton da Encarnação da 

Mata, mais conhecido como Baba Pecê, comandante de um dos mais tradicionais terreiros 

soteropolitanos da nação jeje-nagô: o Ilê Axé Oxumarê. Foi quando ela passou a reivindicar 

para si, e também para o seu candomblé com um todo, uma nova identidade ritual-religiosa, 

mesmo tendo nascido sob os auspícios dos saberes e das práticas da nação angola: “eu tenho 

filhos em duas etapas: na primeira etapa, filhos de angola, e na segunda etapa eu já fiz de 

                                                
127

 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
128 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
129 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09.  
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nagô”
130

. De acordo com a sacerdotisa, apesar disso, diversos ensinamentos aprendidos com 

João de Abuque se preservaram, assim como seu relacionamento com ele: “e não perdi a 

amizade com meu pai; inclusive, antes de morrer a gente foi para Goiás Velho, a gente 

conversou muito a respeito disso, ele me abraçava muito, como se fosse uma despedida”
131

.             

Muitos contratempos perpassaram o processo de nascimento e de estabelecimento do 

Ilê Axé Onilewá, inclusive de ordem econômica: “aqui na nossa cozinha jogava uma lona 

preta, sabe, tinha quatro paus e uma lona preta, foi assim que a gente começou; não tinha 

energia no bairro, começamos com o lampião, tocamos com lampião muito em angola”
132

. 

Na atualidade, o terreiro possui uma extensa área construída (PLANTA 1) e grande número de 

espaços reservados para os assentamentos
133

 dos Orixás, bem como com uma privilegiada 

proximidade com a natureza, de modo que se tornou possível cultivar plantas importantes 

para os principais rituais do candomblé, ao contrário de muitos terreiros que acabaram 

praticamente “engolidos” pelo crescimento urbano. Essa realidade trouxe muita comodidade 

aos adeptos e ao cotidiano do terreiro, mesmo porque, de acordo com o ditado iorubá, “ko si 

ewe ko si Orixá”, isto é, sem folhas não há Orixá
134

: “nós temos catalogado, assim, uma base 

de cem plantas mais ou menos”
135

. Desde a abertura do terreiro, a sacerdotisa iniciou grande 

quantidade de adeptos, tendo recolhido “barcos” formados por até nove pessoas. Também 

possui considerável clientela, composta por pessoas não necessariamente iniciadas no 

candomblé, mas que se interessam pelos oráculos: “tem bastante procura pelos búzios, 

porque os búzios decidem tudo, né, vê seu passado, seu presente, seu futuro”
136

. Assim, as 

cerimônias públicas ocorridas regularmente no terreiro, por exemplo, congregam pessoas que 

se relacionam de distintos modos com o candomblé, assim como reúnem pessoas de distintas 

camadas sociais, níveis de escolaridade, orientação sexual, dentre outros aspectos.  

 

                                                
130 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
131 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
132 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
133 “Funcionalemente, o assentamento e conjuntos de assentamentos têm o valor de concentrar os poderes vitais à 

ordem e destino dos próprios terreiros, bem como dos deuses ali representados e tratados em rituais específicos 

(...). Os assentamentos podem se organizar em assentamentos de deuses – Orixás, Voduns, Inquices – e 

assentamentos de ancestrais. As composições são distintas, bem como o tratamento ritual religioso, que dará aos 

assentamentos garantias de viço e de utilidade sagrada” (LODY, 2006: 153). 
134 “O povo de santo do candomblé nagô constantemente afirma que todos os vegetais são dotados de algum tipo 

axé, ou seja, de força sagrada; mas esclarece que alguns têm distinguem-se como ‘plantas sagradas’, ‘folhas de 

santo’” (SERRA, 2002: 65). Portanto, de acordo com essa premissa, plantas são empregadas em rituais diversos.  
135 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
136 Entrevistada: Tereza Cleidcer Dias; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 27/10/09. 
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Também netos do sacerdote João de Abuque e não somente pessoas diretamente 

iniciadas por ele atualmente lideram os seus próprios terreiros. Dentre tais líderes 

candomblecistas se encontra a iniciada pela sacerdotisa Estela de Omolu, Jane Arantes 
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Camargo, Jane de Omolu, responsável pelo Ilê Axé Gmbalé, este que, em um primeiro 

momento, se situava no Bairro Jardim América, tendo posteriormente se mudado para o 

município de Aparecida de Goiânia. Jane conta que se iniciou em 1982, também devido a 

problemas de saúde ocasionados pelo chamamento de sua divindade: “eu não tava bem de 

saúde, já procurando psiquiatra, eu mesma achava que tava ficando doida; e eu fui tendo 

outros problemas, no médico, internada, me deu problema de coração”
137

. De acordo com a 

sacerdotisa, em um dos períodos que permaneceu internada no hospital, às vésperas de uma 

cirurgia no coração, apareceu, aos pés de sua cama, o espírito de um homem que a aconselhou 

a não entrar no centro cirúrgico: “ele foi e falou pra mim que não era pra eu ir, porque eu ia 

com vida e voltava sem vida; é como eu estou vendo você aqui”
138

. Foi quando ela retornou 

para sua casa, abandonou os tratamentos médicos e, mediante a persistência de seus 

problemas de saúde, decidiu consultar uma cartomante, que sugeriu que ela procurasse o 

terreiro da sacerdotisa Estela de Omolu, pois acreditava que seus problemas eram de ordem 

espiritual: “aquela senhora abriu a porta, quando ela abriu, eu assustei, porque era a mulher 

que eu tinha sonhado com ela, mas não dei importância para o sonho”
139

. Estela então 

consultou os búzios para Jane: “quando ela jogou pra mim, ela falou: ‘seu problema é 

espiritual, você tem feitura de santo para ser feita’”
140

. Diante disso, Jane decidiu se iniciar:  

 

Eu falei: ‘eu vou fazer esse trem, eu vou raspar essa cabeça’. Resolvi assim, do nada, 

e minha família toda contra, contra: ‘é, mas nós não vamos te ajudar, nós não vamos 

te ajudar’, porque o poder aquisitivo estava lá em baixo, né. Mas eu falei: ‘eu vou 
arrumar esse dinheiro’. Menina, eu comecei a pintar cerâmica, panelinha, jarra, tudo 

quanto é coisa, e ia pra feira vender. Eu tirei minha obrigação todinha tirada da 

cerâmica, da pintura que eu fazia, porque eu pinto cerâmica, os barros, né, como 

dizia. E eu fui só melhorando. Com seis meses que eu conheci o candomblé, com seis 

meses eu já estava fazendo, não fiz antes porque não tinha dinheiro. Aí fiz o santo, dei 

obrigação, raspei a minha cabeça, entendeu? Foi muito sacrificado pra mim, porque 

eu não conhecia nada. Mas, assim, força de vontade e aceitação. Tudo que tinha que 

ser cumprido, eu cumpri
141

.  

 

 Na data em que completou somente um ano de iniciada, Jane precisou procurar outro 

sacerdote com quem pudesse cumprir seus deveres rituais, pois Estela decidiu encerrar as 

atividades de seu candomblé: “quando terminou tudo, passou um ano, a minha mãe fechou o 

candomblé, pegou e entregou o santo para cada uma de nós; e eu fiquei perdida, porque não 

                                                
137 Entrevistada: Jane Arantes Camargo (líder do Ilê Axé Gmbalé e neta de santo de João de Abuque); 

Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
138 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
139

 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
140 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
141 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
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tinha grandes conhecimentos, né; ai comecei a procurar pai de santo”
142

. Nesse meio tempo, 

a sacerdotisa precisou lidar com mais uma intempérie, agora relacionada à divindade Iansã 

que requisitava o seu Ori, muito embora ela tenha sido iniciada em Omolu: “não adianta, 

existem cabeças e cabeças, né, então minha cabeça é assim, eu viro com dois Orixás”
143

. Mas 

nenhum dos sacerdotes que procurou soube resolver ou até mesmo aceitar o que ela 

compreendia e ainda compreende como sendo uma particularidade legítima, até que conheceu 

Ricardo de Omolu, um sacerdote carioca recém chegado em Goiás: “aí o pai Ricardo jogou 

pra mim; dali ele já telefonou pra um senhor que nem conhecia, mas que tinha todo o 

fundamento
144

 dela [da Iansã], porque o pai Ricardo também não tinha”
145

. Depois de 

cumprir com os requisitos rituais e cerimoniais apresentados por Iansã, Jane nos explica que 

finalmente se aquietou em termos espirituais: “eu hoje estou em paz com Iansã, com os outros 

Orixás, e vou levando a minha vida, né, até hoje estou aí”
146

. Por conseguinte, ao receber os 

cuidados daquele sacerdote, bem como de outros antes dele, os quais reivindicavam para si o 

pertencimento jeje-nagô, o terreiro da sacerdotisa passou a ser partícipe dessa mesma nação.     

 Tempos antes de se tornar candomblecista, Jane era espírita kardecista, mas, em um 

momento de sua vida, precisou receber espíritos de Caboclos e de Pretos-Velhos dentro de sua 

própria residência, não obstante nunca tenha propriamente aberto um terreiro de umbanda. 

Mais tarde, nessa mesma residência onde ela recebia as mencionadas entidades, a sacerdotisa 

construiu, no ano de 1994, o seu próprio candomblé, pois precisava providenciar os rituais e as 

cerimônias de um ano de iniciada, os quais já estavam bastante atrasados, mas não possuía o 

espaço adequado para assentar o seu Orixá ou mesmo para receber um sacerdote que, na 

época, aceitou se deslocar de Goianira, município do interior do estado, para comandar na 

cidade goianiense os encaminhamentos necessários: “aí fui lá preparar, aí quando terminei 

eu liguei pra ele, que eu estava pronta, aí eu já peguei o ‘acaram’, quer dizer, um ano, eu já 

peguei aqui com ele, já peguei um pouco atrasada”. Embora comandasse o terreiro, Jane 

esperou completar os seus sete anos para depois começar a iniciar adeptos, como manda a 

norma religiosa: “eu não raspava, porque eu não tinha idade pra isso, né, porque tudo tem 

um processo; com sete anos é que a gente começa a poder, toma os direitos da gente, né”. 

Daquele momento em diante, tal como a sacerdotisa Tereza, Jane de Omolu iniciou grande 

quantidade de adeptos e arregimentou muitos clientes. Em seu terreiro, que atualmente 

                                                
142 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
143 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
144 Os fundamentos seriam os passos e as providências necessárias para que o sacerdote realize os rituais 

adequados para aquele Orixá, com todas as suas particularidades, pois para cada caso existe uma “fórmula”. 
145 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
146 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
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também possui expressiva área construída (PLANTA 2), podemos, ainda, observar considerável 

diversidade social, de gênero etc., semelhante ao que se apresentou no Ilê Axé Onilewá. 
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Percebemos, portanto, uma série de similitudes existentes entre as trajetórias dessas 

duas sacerdotisas, ao mesmo tempo em que percebemos o modo como seus terreiros 

apresentam diversas características em comum, mesmo que pertençam a gerações religiosas 

distintas entre si, ambas inseridas, como vimos, nos quadros de descendência e de linhagem 

que têm como ponto de partida o candomblé iniciado pelo sacerdote João de Abuque na 

década de setenta. Dentre tais semelhanças, podemos apontar o modo como as sacerdotisas, 

em determinado momento de suas trajetórias, mudaram de nação de candomblé, tendo em 

vista que ambas se iniciaram e primeiramente atuaram em terreiros do rito angola, para depois 

darem continuidade enquanto comandantes do rito jeje-nagô, movimento extremamente 

comum não apenas no contexto do candomblé goianiense, como também em candomblés de 

todo o país. Historicamente, esse movimento de troca dos modelos rituais seguidos no 

cotidiano do terreiro se pautou, entre outras coisas, nos discursos reivindicadores do 

reconhecimento de uma suposta “pureza” e “superioridade” jeje-nagô, discurso este que 

sempre esteve presente no interior das comunidades de terreiro e que acabou decisivamente 

reiterado pelos estudiosos da primeira metade dos novecentos. Raimundo Nina Rodrigues, por 

exemplo, “pesquisou sobretudo os candomblés de tradição religiosa sudanesa, pois acreditava 

terem sido os nagôs os africanos mais influentes do Brasil” (SILVA, 1995: 36). Para ele, “o 

fetichismo dos bantus é muito mais simples e rudimentar do que o dos negros da África 

Ocidental” (RODRIGUES, 1935 apud SILVA, 1995: 36), não merecendo, pois, grandes atenções. 

 

O que me parece é que a ‘pureza nagô’, assim como a etnicidade, seria uma categoria 

nativa utilizada pelos terreiros para marcar suas diferenças e expressar suas 

rivalidades, que se acentuam na medida em que as diferentes formas religiosas se 

organizam como agências em um mercado concorrencial de bens simbólicos. Ao 

transformar esta categoria nativa em categoria analítica, prática que se teria iniciado 

com Nina Rodrigues e se firmado com toda uma corrente de estudiosos do candomblé 

da Bahia apegados aos africanismos, os antropólogos teriam contribuído, 

especialmente na Bahia, através da construção do modelo jeje-nagô, tido como o 

‘mais puro’, para a cristalização de traços culturais que passam a ser tomados como 
expressão máxima de africanidade, através dos quais se representará o africano. Estas 

representações não se construíram independentes da estrutura de poder da sociedade, 

como não escaparam a elas as relações dos antropólogos com seus objetos de estudo, 

os candomblés ‘mais puros’, dos quais vão se tornar ogãs (DANTAS, 1988: 148).  

 

Esse discurso, manipulado inclusive politicamente, se pauta sobretudo na equivocada 

compreensão de que existem candomblés, no caso os jeje-nagôs, capazes de apresentarem 

maior proximidade com o continente africano, do que outros, o que primeiramente dependerá 

de suas escolhas rituais: quanto mais próximo, mais poderoso e legítimo. Ainda que muitos 

anos tenham se passado desde que os primeiros estudiosos postularam o mencionado 
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paradigma da “superioridade” jeje-nagô, esse mesmo paradigma continua influenciando, 

mesmo que em outras roupagens, o relacionamento entre terreiros, bem como os 

direcionamentos tomados por seus sacerdotes.  No cenário goiano, dois elementos são 

constantemente manipulados no sentido de desacreditar o terreiro alheio, elementos que 

auxiliam no sentido de evidenciarem uma suposta “pouca africanidade” do outro. Em primeiro 

lugar, se aponta para a presença de cerimônias dedicadas aos chamados “catiços”, sinônimo de 

espíritos de mortos, tais como o Exu, a Pombagira e o Caboclo, pois se acostumou 

compreender que os mais “tradicionais” terreiros jeje-nagôs se dedicam somente ao culto dos 

Orixás, muito embora saibamos que muitos deles reservam momentos de reverência pelo 

menos aos Caboclos, historicamente compreendidos como os “donos da terra” (CAPONE, 2004). 

Assim, o sacerdote que deseja defender sua identidade jeje-nagô tem duas alternativas: ou ele 

nega, ao menos publicamente, os seus “catiços”, muitas vezes provenientes de experiências 

anteriores, seja na umbanda, seja no candomblé de angola, ou ele delimita espaços simbólicos 

e momentos sagrados distintos para as energias da natureza e para os espíritos de mortos. 

Quando perguntada sobre essa questão, Jane de Omolu, que antes de se iniciar no 

candomblé trabalhou com entidades de umbanda, explicou: “eu não abandono o meu Preto-

Velho, não abandono meu Caboclo, raramente eu chamo, muito raro, porque depois que eu 

vim pro candomblé eu realmente me afastei do meu Pretinho-Velho, do meu Caboclo”
147

. E 

ela completa: “porque nós no candomblé, por exemplo, quem nunca virou num Preto-Velho, 

Caboclo, Exu, essas coisas, a gente não chama; agora quem já veio do candomblé tendo, nós 

não desfazemos”
148

. Pelas explicações da sacerdotisa, somos levados a compreender que em 

seu terreiro se incentiva somente o transe de Orixás, enquanto as entidades são apenas 

toleradas, em um misto de necessidade e gratidão relacionadas ao passado religioso de alguns 

adeptos. Nesse sentido, supomos que ela não promova cerimônias públicas ou toques 

dedicados a essas entidades: “eu tive umbanda antes, só que hoje com a umbanda eu falho; 

mas isso aí é uma coisa que eu tenho pretensão ainda, mas não arrumei o local, porque eu 

não misturo, porque eles foram antes do meu Orixá e eu também não posso abandonar”
149

. Já 

no terreiro da sacerdotisa Tereza de Omolu, ocorrem toques semanais dedicados aos “catiços”, 

oportunidade em que eles atendem a comunidade, o que nunca ocorre no mesmo momento ou 

concomitantemente ao culto aos Orixás. Perguntada se esse tipo de cerimônia poderia 

diminuir o prestígio do terreiro, uma de suas adeptas, Carina de Iemanjá, nos explicou: “não, 

                                                
147

 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
148 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
149 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 29/11/09. 
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eu acho que tira o prestígio a partir do momento que o ‘catiço’ faz coisas horrendas”
150

. De 

acordo, portanto, com a perspectiva desse candomblé, existe um tipo correto de conduta:  

 

Porque pra falar pra você que não existem pessoas que mentem que ta de catiço, é 

mentira, entendeu? Tem que estar muito esperta nessa questão, por quê? Porque a 

pessoa mente que ela ta de catiço e fazem coisas, assim, horrorosas, que a gente fica 

sabendo. Isso derruba a casa, entendeu? As pessoas acham que catiço, por exemplo, 

Exu, Pombagira fica bebendo, fica fumando, e as Pombagiras têm que ficar se 

esfregando em tudo quanto é homem que tem ai, entendeu? Então não funciona dessa 

forma. Assim, a minha mãe educa de casa. Por exemplo, eu recebo Pombagira aqui, 
eu sou um das que mais trabalha aqui em casa com catiço. Então, assim, eu costumo 

trabalhar com minha roupa de ração normal, saia, camisu, pano da costa, entendeu? 

Nada daquelas coisas... Pra mim aquilo não existe, do povo fazer vestido, e luva, 

porque pra mim não existe isso. É religião, é religião. (...) O catiço vem pra trabalhar, 

pra ajudar as pessoas. Realmente, bebe e fuma? Sim, mas depende de quem tá lá 

acordado pra regrar isso também
151

.  

 

Dessa forma, percebemos que, conquanto o terreiro liderado por Tereza realize 

trabalhos semanais com as entidades, existe uma busca por tornar esse culto “mais africano” 

do que aquilo que se apresenta em determinadas casas de umbanda, por meio, por exemplo, 

do uso da roupa de ração própria do candomblé ao longo da cerimônia. Também não podemos 

nos esquecer de um segundo papel desempenhado pelo trabalho com os “catiços”: “‘catiço’ é o 

que dá movimento pra casa, ‘catiço’ é o que traz gente, vai chegar um ponto que a pessoa vai 

começar a ter a curiosidade de perguntar, mas qual que é o meu Orixá?”
152

. Apesar de 

existirem tais possibilidades, também existem sacerdotes que se orgulham em dizer que nunca 

trabalharam e que nunca trabalharão com as mencionadas entidades, justamente na tentativa 

de manterem o discurso da “pureza” jeje-nagô: “eu também não sou muito ligado com esse 

negócio de Erê, comigo é só Orixá, uma coisa bem queto mesmo, esse negocio de Erê, de 

Pombagira, de Exu, nada disso”
153

. Já no terreiro iniciado por João de Abuque, onde os 

adeptos não negam as origens implantadas pelo modelo de rito angola, toques para Caboclos e 

cerimônias dedicadas a Exu, por exemplo, são realizados periodicamente. Mais do que em 

outros terreiros que primeiramente passaram pelo rito angola e depois se alinharam ao rito 

jeje-nagô, no antigo Cabana Pena Branca as entidades recebem tratamento evidenciado, 

inclusive no interior do barracão, onde se exibem imagens dos Caboclos (FIGURA 35), o que, 

segundo nossas pesquisas, se repete apenas no terreiro da sacerdotisa Tereza (FIGURA 36).                                                                  

         

                                                
150 Entrevistada: Carina Amaral Duarte; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 17/05/10. 
151 Entrevistada: Carina Amaral Duarte; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 17/05/10. 
152 Entrevistada: Carina Amaral Duarte; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 17/05/10. 
153 Entrevistado: Mário Custódio Garcia (nome fictício, atendendo ao pedido do entrevistado).
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Também os hibridismos desenhados ao longo dos anos por meio do “contato” com o 

catolicismo se tornaram elementos manipulados pelos adeptos do candomblé no sentido de 

apontarem a “pouca africanidade” supostamente presente em terreiros alheios, o que 

possivelmente atuou enquanto desdobramento do processo denominado de “africanização”, 

instaurado sobretudo nos anos sessenta e setenta, “que significava rompimento com o 

sincretismo católico, reaprendizado da língua africana, recuperação da mitologia e 

reconstituição dos ritos nos moldes africanos” (PRANDI, 1996: 190). Esse processo ganhou 

potência principalmente com o movimento liderado pela sacerdotisa baiana Maria Stella de 

Azevedo, conhecida como Stella de Oxóssi, comandante do tradicional terreiro soteropolitano 

Ilê Axé Opô Afonjá desde 1976, movimento que mais tarde culminaria na divulgação do 

Manifesto das Ialorixás Baianas, datado de 1983. Por meio desse documento, as sacerdotisas 

que o assinaram
154

 reivindicavam o reconhecimento do candomblé enquanto uma religião de 

origem africana, “preexistente portanto à escravidão, tendo se constituído a partir do 

                                                
154 “Quem assina o manifesto ao público e ao povo do candomblé merece respeito: Menininha do Gatois, Stella 
de Oxóssi, Tetê de Iansã, Olga de Alaketo e Nicinha do Bogum Axé” (CONSORTE, 2006: 71).  
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repertório religioso trazido pelos africanos de sua terra natal, prescindindo, pois, do 

catolicismo para existir como religião” (CONSORTE, 2006: 73). Existiam, entretanto, limites para 

essa ruptura, pois, como explicou a sacerdotisa Stella de Oxóssi, “nós não estamos a fim de 

deixar de acreditar, por exemplo, em Santa Bárbara, um espírito elevado, sem dúvida; mas 

sabemos que Iansã é uma outra energia, não é Santa Bárbara” (CONSORTE, 2006: 73). Mas essa 

iniciativa não implicava necessariamente em uma renúncia da fé católica:  

 

A ruptura do sincretismo não implicava, porém, o abandono da fé católica, não se 

tratava, propriamente, de um cisma. Mãe Stella declarava: O candomblé não é 

incompatível com a religião católica. Mas é vice-versa. E explicava: Aí, fica com cada 

pessoa e sua consciência de dizer que é de Ogum, o que não quer dizer que acabe sua 

fé em Santo Antônio, apenas, como disse, são energias diferentes. Vice-versa, 

referendando a dupla pertinência. Ao não proibir ninguém de ser católico, o manifesto 

deslocava, porém, a dupla pertinência do plano coletivo para o plano individual, 
passando a ser assunto de foro íntimo, particular, perseverar naquela crença. Assim, a 

romaria das iaôs às igrejas católicas, seguida da missa, assistida em conjunto, que 

acontecia na fase final da iniciação, antes das cerimônias de encerramento no terreiro, 

deixariam de fazer parte obrigatória desse momento. Do mesmo modo, a missa de 

sétimo dia, realizada durante as cerimônias do axexê, assistida pelos que estavam 

envolvidos no processo, que em seguida retornavam ao terreiro para os ritos finais de 

despacho do morto, também já não deveria acontecer como parte dessa seqüência 

tradicional (CONSORTE, 2006: 73).  

 

Justamente reservadas ao plano íntimo dos candomblecistas goianienses, é que se 

encontram determinadas expressões da devoção católica. No Ilê Axé Korin Oxum, por 

exemplo, liderado pela sacerdotisa Maria Luiza de Oxum e situado no Bairro Urias 

Magalhães, imagens de santos católicos podem ser observadas em uma sala privativa, onde 

ela consulta o oráculo, o que não se repete nos espaços mais evidentemente públicos do 

terreiro, como o próprio salão em que ocorrem as cerimônias dedicadas aos Orixás. Tereza de 

Omolu também não apresenta imagens católicas em seu candomblé, muito embora nos tenha 

dito que tem muita fé em Nossa Senhora da Aparecida, principalmente por um dia ter sido 

católica. Jane de Omolu, por sua vez, possui uma imagem da santa ceia em destaque na sala 

de sua residência, apesar de nenhum tipo de símbolo semelhante aparecer no âmbito de seu 

terreiro, tal como no caso das demais sacerdotisas que praticam o rito jeje-nagô. Pelo 

contrário, as imagens apresentadas nesses candomblés costumam se referir aos Orixás, quase 

sempre representados enquanto divindades antropomórficas
155

, além de serem constantemente 

representados enquanto detentores de posturas altivas, as quais rapidamente nos remetem à 

idéia de que são poderosos e dignos de respeito (FIGURA 37). Essas energias naturais também 

são comumente representadas enquando divindades negras, possivelmente devido ao contato 

                                                
155 Isto é, com formas humanas.  
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que os terreiros reivindicam com o continente africano, compreendido como um continente 

negro por excelência
156

 (FIGURA 38). Dessa vez, só o Ilê Iba Ibomin se destoou dos demais, pois 

expõe em seu barracão uma imagem de Nossa Senhora (FIGURA 39). Perguntado sobre seu 

posicionamento em relação aos hibridismos com a religião católica, o ogã Luizinho explicou:  

 

Isso vem pelo sincretismo, porque quando a gente nasce a primeira coisa, 

independente de você ser do candomblé ou não, o pai e a mãe leva aonde? Na Igreja 
pra batizar, então isso já te dá o caminho. Aí a gente não tem essa questão de 

preconceito com católico, não tem. E até por causa do sincretismo também, que foi 

muito tempo. Hoje é mais fraco, mas esteve muito tempo muito forte. Então as 

pessoas vêm naquele de cultuar o Orixá e o santo da Igreja Católica também. Hoje 

eu sou do candomblé, mas eu fui batizado. Dizem que a primeira água que você bebe 

não tem jeito de colocar pra fora (...). Então todo mundo tem um vínculo com a 

Igreja. Isso porque é uma cultura que vem. Talvez agora pra frente o pessoal possa 

até falar. Por exemplo, dos meus filhos nenhum é batizado na Igreja (...). Mas meus 

irmãos todos foram batizados na Igreja. Mesmo meu pai sendo do candomblé, tudo 

foi pra Igreja. Então, às vezes o pessoal tem um negócio de querer ser diferente: 

“Não, aqui a gente não, tal...”. Meio difícil, é meio difícil!
157

 .  

 

 

                                                
156 No discurso dos adeptos do candomblé, aparece uma conexão entre ser “africano” e ser “negro”, de forma a 

serem termos tratados como sinônimos. Dessa forma, quando, discursivamente, se apropriam de uma identidade 

africana, estão necessariamente se referindo a uma identidade negra, independente da maneira como os adeptos 

se autoidentificam em termos raciais. Sobre essa questão, Robson Rogério Cruz comenta que tal sinonímia se 

encontra bastante arraigada. Por esse motivo, muitos se esquecem que “indivíduos com características negróides 

podem ser originários do sul da Ásia, da Austrália ou da Melanésia, mas estão geneticamente mais próximos de 

um chinês do que de um congolês” (CRUZ, 2008: 03).  
157 Entrevistado: Luis Lopes Machado; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 26/07/09. 
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Diante desse tema, percebemos que sacerdotes e demais adeptos do candomblé 

assumem posturas distintas e até mesmo divergentes entre si. Foi o que ocorreu em meados 

dos anos oitenta no contexto de divulgação do Manifesto das Ialorixás Baianas, entre as 

próprias sacerdotisas que o assinaram, pois cada uma delas interpretava de um modo o 

processo de rompimento com o catolicismo. De acordo com a perspectiva da sacerdotisa Olga 

de Alaketu, por exemplo, os cultos dos Orixás e dos santos católicos devem ocorrer 

separadamente, pois se trata de universos religiosos essencialmente distintos. Entretanto, quis 

preservar o respeito e o cumprimento de determinados rituais do catolicismo, como tomar a 

hóstia, se benzer e assistir às missas, os quais ela disse que pretende continuar a desempenhar 

concomitantemente ao cumprimento dos rituais de candomblé (CONSORTE, 2006). Desse modo, 

o caso dessa sacerdotisa “nos impede de pensar que a separação entre o candomblé e o 

catolicismo implique, para ela, na dissociação das práticas católicas dos rituais do candomblé, 

no mesmo sentido dado pelo Manifesto”, principalmente porque “os vínculos entre o 

candomblé e o catolicismo são muito profundos na visão e na vivência da Ialorixá” 

(CONSORTE, 2006: 82). Nesse sentido, percebemos que as posturas divergentes apresentam, 

tanto no cenário do candomblé de Salvador quanto no goianiense, compreensões distintas a 

respeito do que significa “tradição”: uma prática tradicional seria aquela que se abre aos 

hibridismos ou seria, ao contrário, o rompimento com estes?  

 

Segundo as ialorixás Olga de Alaketu e Nicinha do Bogum e, pelo que pude observar 

nos Terreiros da Casa Branca e do Gantois, é na manutenção da tradição, como algo 

que se reproduz sempre igual, que reside a força do candomblé, é essa tradição que 

funda e legitima sua autoridade. Já para Mãe Stella, manter a tradição não significa 

reproduzir-se sempre da mesma forma. Assim, no seu entender, é rompendo com a 

tradição que ela se mantém fiel à tradição do seu terreiro (CONSORTE, 2006: 88).  

 

 Pensamos que este debate igualmente se estenda à questão da diversidade de sentidos 

e interpretações dadas ao processo de aproximação dos terreiros a um idealizado continente 

africano, isto é, ao processo de “africanização” do candomblé, pois, para alguns sacerdotes, a 

presença de elementos católicos atuaria como aspecto desestabilizador por excelência de uma 

reivindicada africanidade. Em busca de conhecimentos e do que acreditavam se delinear como 

uma espécie de “melhoria” do ritual, sacerdotes baianos, cariocas e até mesmo paulistas 

passaram a, inclusive, organizar viagens a países africanos, de onde retornavam com muito 

mais que simples novidades rituais, cerimoniais ou mitológicas: retornavam, sobretudo, com o 

aparato que legitimaria a africanidade de seu terreiro. Sendo assim, os conhecimentos 
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tradicionais, passados de geração em geração, seriam constantemente reinventados, em um 

movimento real de pessoas, saberes, práticas, matérias-prima cerimoniais, cantigas, entre 

outros quesitos: movimento que se punha para além, portanto, dos domínios atlânticos. Entre 

os sacerdotes goianienses, no entanto, não observamos essa mesma conexão com o continente 

africano, mas notamos um íntimo relacionamento com os terreiros baianos. Nesse sentido, 

pensamos que a Bahia atue para os goianos como a África para os demais: um portal de 

proximidade com tudo o quanto se considere “tradicional”, “puro”, ou simplesmente “mais 

africano”. Esses elementos, como vimos anteriormente, estão discursiva e historicamente 

relacionados à nação jeje-nagô. Isso pode, quem sabe, explicar o que levou os sacerdotes 

goianienses, majoritariamente iniciados de acordo com os preceitos da nação angola, a depois 

cumprirem suas etapas rituais com sacerdotes daquela primeira nação de candomblé.  

 Foi provavelmente no intuito de atender a essa demanda que comandantes de 

candomblés jeje-nagôs de diversas partes do país, inclusive das capitais baiana, paulista e 

carioca, se mudaram ou passaram a frequentar periodicamente a cidade. Entre os sacerdotes 

baianos, o comandante do Ilê Axé Oxumarê, Baba Pecê, assumiu a orientação de pelo menos 

duas sacerdotisas goianienses: Tereza de Omolu e Maria Luíza de Oxum. Destacamos, ainda, 

outros três sacerdotes provenientes de distintos estados que passaram a cuidar dos deveres 

rituais de adeptos da cidade: Ricardo de Omolu, Júlio de Oxum e Djair de Logunedé. Este 

último, por exemplo, chegou a ser considerado por alguns candomblecistas o primeiro 

sacerdote a fundar um terreiro da nação jeje-nagô na capital, no ano de 1992, este que 

primeiramente se situou no Bairro Jardim América (ULHOA, 2008). Ele conta que seu primeiro 

contato com a cidade ocorreu quando decidiu aceitar o convite de um candomblecista 

residente em Goiânia. No período de sua rápida estadia, o sacerdote atendeu a clientes à 

procura, principalmente, do jogo de búzios, oportunidade que permitiu que notasse a demanda 

existente. Pouco depois, incentivado pela possibilidade de adquirir numerosa clientela, o 

sacerdote carioca se mudou para Goiânia, onde, com o auxílio de um dos adeptos iniciados 

por ele, construiu seu primeiro candomblé, o Ilê Axé Omi Gbatô Jegedé (ULHOA, 2008). Na 

atualidade, seu terreiro se situa em Águas Lindas de Goiás, município do entorno de Brasília, 

mas antes ele permaneceu cerca de dez anos na capital. Djair nos resume sua trajetória: 

 

Depois dos meus quatorze anos foi que eu me mudei pra Goiânia. Primeiro eu fui pra 

Uberaba, conhecer Uberaba, e gostei de Uberaba, chegando lá eu conheci o Neto. Aí 
o Neto me chamou pra conhecer Goiânia, aí eu fui conhecer Goiânia. Nesse ínterim 

aí, de, deu ir pra Goiânia, de sair de Uberaba e ir pra Goiânia, era pra eu ficar dias 

só, acabei ficando meses e nunca mais saí de lá. Porque aí eu chegava, eu tava na 

casa do Marques, que é o amigo do Neto, lá na Vila Nova, e Marques começou a 
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divulgar meu nome pra tudo quanto é lugar, falando de mim e tal. Aí eu acordava de 

manhã com a casa cheia de gente pra jogar búzios (...). Aquela coisa, assim, de gente, 

de gente, de gente. Aí eu fui jogando, fui ficando, ficando, ficando. Numa dessas, 

desses meus jogos, o, esse que é meu filho de santo lá de Goiânia, que cedeu a casa lá 

no Jardim América pra eu construir um candomblé pra mim. Ele morava nos fundos e 

a frente toda do terreno, porque lá do Jardim América os terrenos são enormes (...). 

Ele construiu um barracão pra eu tocar candomblé. Aí eu fui e trouxe Logunedé do 

Rio de Janeiro e fiquei lá em Goiânia e fui fazendo obrigações do povo, aí foi 

chegando gente, foi chegando gente, chegando gente
158

. 

 

 Dessa forma, principalmente entre os anos oitenta e noventa, se deu o aumento do 

número de sacerdotes que disponibilizavam seus serviços e seus cuidados rituais aos 

moradores da cidade, o que tornou o mercado mágico-religioso goianiense cada vez mais 

diverso e disputado. Naturalmente, aqueles que dominavam o mercado desde tempos remotos, 

todos tributários do modelo de candomblé angola, se sentiram ameaçados pela chegada de 

novos sacerdotes, os quais se denominavam representantes do modelo de candomblé jeje-

nagô, o que gerou disputas semelhantes às ocorridas em outras partes do país, inclusive na 

capital baiana. E não poderia ser de outra maneira, pois, no âmbito dessa religião afro-

brasileira, quanto mais adeptos um sacerdote consegue angariar para seu terreiro, mais 

prestígio ele agrega ao mesmo e, consequentemente, ao seu próprio desempenho enquanto 

manipulador do universo mágico-religioso (PRANDI, 1996). Essas disputas se delinearam 

sobretudo enquanto guerras identitárias, pois, pautadas na oposição ao “outro”, tanto os 

sacerdotes pertencentes ao modelo angola, quanto os pertencentes ao modelo jeje-nagô, 

disputariam o status de candomblé tradicional: o primeiro baseado em seu pioneirismo, em 

sua antiguidade e em sua atuação no contexto do candomblé goianiense, e o segundo na 

reprodução do antigo e recorrente discurso da “superioridade”, da “pureza” e da “maior parcela 

de africanidade” supostamente relacionada ao modelo jeje-nagô (ULHOA, 2009). De certo 

modo, o discurso dos oitocentos se reproduziria, em outras roupagens, no cenário da capital. 

 Fica demonstrado, portanto, que motivos diversos influenciaram na tecitura das 

descendências e das (des)continuidades do candomblé goianiense, sempre permeadas por um 

dinâmico trânsito de adeptos em busca do terreiro e do sacerdote que melhor atendam às suas 

necessidades e expectativas religiosas. Jane de Omolu, por exemplo, mudou de sacerdote 

porque sua iniciadora decidiu abandonar o candomblé e encerrou para sempre as atividades do 

terreiro que liderava. Tereza de Omolu, por sua vez, após permanecer durante quartorze anos 

sob os cuidados do sacerdote João de Abuque, decidiu que precisava adquirir outros 

conhecimentos, para além daqueles ensinados por ele, caso contrário sentia que não 

                                                
158 Entrevistado: Djair Antônio Bastos Filho (líder do Ilê Axé Omi Gbatô Jegedé); Entrevistadoras: Clarissa 
Ulhoa e Eliesse Scaramal; Data: 28/02/09. 
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conseguiria dar continuidade ao seu candomblé. Luizinho de Ogum, por outro lado, sempre 

permanceu sob os cuidados do mesmo sacerdote, pois nunca deixou de considerar que 

recebia, junto a João de Abuque, tudo o que precisava, e somente aceitou cumprir seus 

deveres rituais com outra pessoa após a morte do seu iniciador. Essa dinâmica recebe, 

portanto, interpretações diversas: enquanto alguns acreditam que a constante mudança permite 

o crescimento, o destaque, a melhoria, outros preferem a permanência, a fidelidade. No meio 

do caminho, relações amistosas, de conveniência ou de completa aversão, são contruídas e, 

embora se pautem em teores diversos, são essas mesmas relações que permitem a 

interconexão entre candomblés da cidade e do país, pois se delineiam quase sempre a partir de 

disputas ou de simples desdobramentos da dinâmica de descendências e (des)continuidades: 

 

A mudança de filiação tem sido uma constante na história do candomblé, com 

desentendimentos, rupturas e dissidências, desde a formação das primeiras casas. 

Quando expectativas e interesses não são atendidos, o filho pode deixar a casa da mãe 

e procurar outra. Deixar um axé para ligar-se a outro, muitas vezes atribuindo a 

necessidade da mudança aos desígnios de seu próprio santo (PRANDI, 1996: 190).  

 

 

3.2. USOS DO DINHEIRO E DO PRESTÍGIO NOS TERREIROS 

 

ara cada uma das divindades e para cada um dos rituais que compõem o corpo 

religioso do candomblé, se usa um tipo determinado de folhas, sem as quais 

os devidos encaminhamentos cerimoniais se tornam impossíveis, mesmo 

porque as plantas atuam como uma das mais importantes fontes do axé, isto é, da energia 

vital. Para compor os banhos rituais (os amacis, omi-erô ou abôs), por exemplo, tanto para o 

uso dos adeptos quanto para renovar os assentos sagrados das divindades, elas são trituradas e 

dissolvidas em água. Já em cerimônias de iniciação, são postas sobre a esteira dos iniciados 

durante todo o período de recolhimento, pois, desse modo, os adeptos podem receber energia 

e proteção. É também com o uso de determinadas folhas que alguns alimentos rituais são 

cuidadosamente envolvidos, como ocorre no caso do Ipeté de Oxum
159

, por exemplo, que se 

embrulha com a folha da mamona. Entretanto, a retirada dessas plantas da natureza não ocorre 

de qualquer maneira ou sem cuidados pré-determinados, tendo em vista que um dos mais 

importantes princípios do candomblé assegura a necessidade de que se entoe cantigas e de que 

se digam preces que expliquem às divindades o motivo da necessária retirada, pedindo 

permissão para que ela ocorra. Dentre as divindades que são obrigatoriamente comunicadas 

                                                
159 “Alimento preparado com raiz de inhame descascada em pequenos pedaços e cozida em água e sal. O inhame 
bem cozido é misturado com temperos de massa de camarão seco, cebola e azeite-de-dendê” (LODY, 2006: 55). 

P 
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pelos adeptos, se encontra Ossaim, o Orixá das plantas e dos segredos medicinais, para quem, 

além do mencionado pedido de permissão, os seres humanos devem oferecer moedas, como 

que em um processo de “compra” de seu consentimento. É o que Carina de Iemanjá explica: 

 

A gente não vende as folhas, mas quando eles vêm pegar eles têm que depositar 

dinheiro lá no pé da árvore lá, né, porque a gente não pode tirar nada de Ossaim sem 

pagar. Ossaim é o único Orixá que não faz nada sem receber dinheiro. De lá o 

dinheiro some, né, e a gente nem sabe se foi o tempo que levou, o que que foi que 

aconteceu, mas fica lá. Igual o menino que veio pegar as folhas de mariô, porque só 

aqui em casa que tem dendenzeiro, né, lugar nenhum em Goiânia tem, aí ele veio 

pegar as folhas de mariô aqui e botou as moedas lá, no pé do mariô, entendeu?
160

 

 

 Diante disso, percebemos que o candomblé consiste em um universo de símbolos e 

sentidos que compreende o dinheiro enquanto parte fundamental da prática religiosa, quase 

que como um meio de acesso ao axé, pois, além de ser aceito como objeto de troca por 

Ossaim, também agrada a Exu, que, ao receber algumas moedas, se compromete  ainda mais 

com a dinâmica e com o movimento de sua autoria e responsabilidade. Nesse sentido, o 

dinheiro atua como “parte natural dos rituais religiosos, como elemento significativo da 

circulação do princípio dinâmico da existência: o axé” (BAPTISTA, 2007: 32). Todavia, as 

moedas que se deposita aos pés das árvores ou sobre o assentamento de Exu, ao serem 

empregadas dessa maneira, perdem automaticamente o sentido monetário relacionado, entre 

outras coisas, à subsistência humana, para então se tornarem domínio restrito das divindades: 

o dinheiro se torna mais um elemento sagrado, próprio do universo das subjetividades, muito 

embora criado para atender a demandas objetivas. Por isso, mesmo que as moedas tenham um 

uso prático no mundo dos seres humanos e ainda que permaneçam durante muitos anos aos 

pés de uma árvore ou sobre um assentamento, elas não podem ser recolhidas por ninguém, 

inclusive sob o risco de reprimenda das divindades. Exu, por exemplo, não se importa em dar 

boas palmadas naqueles que tentam roubar suas moedas. É o que conta a candomblecista Ceci 

a respeito do Exu assentado na entrada da residência do importante pesquisador Pierre Verger: 

 

Ele deixava Exu aqui e mandava tomar conta daqui, e isso aqui ficava cheio de 

dinheiro. Um dia os meninos descobriram que meu pai Fatumbi tinha um Exu cheio 

de dinheiro. Aí esperaram a hora que não tinha ninguém aqui, pegou uma ‘talisca’ de 

bambu que nem aquela dali, bem fininha, enfiou aqui por baixo pra puxar o dinheiro. 

Não sei nem pra que, eles tomaram um tapa, mas estalou um tapa na cara dos 

meninos, que saiu tudo desesperado! Nunca mais ninguém veio ‘bulir’ com Exu
161

. 

 

                                                
160

 Entrevistada: Carina Amaral Duarte; Entrevistadora: Clarissa Ulhoa; Data: 17/05/10. 
161 Retiramos este trecho do documentário “Pierre Verger: Mensageiro entre dois mundos” (1999), dirigido por 
Lula Buarque de Holanda e com duração de oitenta e dois minutos. 
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 Em outros casos, no entanto, o dinheiro, apesar de atuar como elemento sagrado, 

também reavê determinadas utilidades práticas, tais como às do mundo extra-terreiro, as 

quais, de certo modo, escapam à subjetividade estritamente religiosa. É o que ocorre no 

relacionamento entre os sacerdotes e os seus clientes, que pagam quantias determinadas em 

troca de serviços mágico-religiosos. Estes serviços quase sempre pressupõem a consulta ao 

oráculo de Ifá, popularmente conhecido como jogo de búzios, momento em que o sacerdote 

pergunta às divindades quais os caminhos propiciadores e solucionadores das demandas 

apresentadas por seus clientes. Para problemas amorosos e financeiros, entre outros, 

possibilidades de tratamento são apresentadas, quase sempre banhos e oferendas, o que 

também demanda gastos financeiros por parte do interessado. Porém, distintamente do 

ocorrido nos casos acima mencionados, o dinheiro recebido pelo sacerdote pode ser aplicado 

para seu uso pessoal, para a manuntenção do terreiro ou para as cerimônias públicas, entre 

outros modos de investimento possíveis. Dessa maneira, ao mesmo tempo em que a consulta 

ao oráculo consiste em um elemento imerso no universo do sagrado, assim como os banhos e 

as oferendas, o dinheiro, intimamente relacionado a ele, acaba transitando para além deste 

mesmo sagrado. Percebemos, portanto, que o que “os deuses vendem aos homens e o que os 

homens trocam entre si não pertencem a universos separados e distintos” (BAPTISTA, 2007: 08). 

 

É corrente entre os cientistas sociais a idéia de que o dinheiro é um instrumento de 

pura racionalização e instrumentalização. Nesta concepção, o dinheiro possuiria um 

sentido único, como meio de troca ou medida de valor, tornando impessoal e 
calculista qualquer situação social em que ele esteja envolvido (...). A perspectiva que 

sugiro, no entanto, difere desta visão corrente sobre o dinheiro. O meu propósito é 

pensar no seu caráter sociologicamente produtivo, na capacidade dos agentes de 

multiplicarem seus sentidos, produzindo moedas, criando novos valores, utilizando-o 

como meio de troca e, às vezes, até como objeto de uso sagrado (BAPTISTA, 2007: 10).  

 

 Sendo assim, o ganho financeiro no contexto do candomblé, assim como no contexto 

do protestantismo, por exemplo, consiste em algo compreendido como imprescindível, além 

de ser concedido a alguns humanos diretamente por intermédio da graça divina. No entanto, o 

ascetismo protestante prega o espírito da operosidade e, acima de tudo, prega a importância da 

frugalidade. Por outro lado, o adepto do candomblé compreende “a riqueza e a abundância 

como manifestações da presença divina em sua vida, mas ao contrário do ascetismo 

protestante, ele deve demonstrar publicamente esta satisfação dos deuses” (BAPTISTA, 2007: 

08). Nesse sentido, o prestígio de determinado terreiro não se mede apenas pela quantidade de 

clientes ou de adeptos que seu sacerdote mantém em torno de si, mas também pelos 

investimentos financeiros que eles proporcionam ao terreiro, os quais acabam ostentados e 
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exibidos sobretudo nas cerimônias públicas dedicadas aos Orixás, quando adeptos de diversos 

terreiros distintos comparecem e atestam  (ou não)  o prestígio de um sacerdote. Nesse 

sentido, as cerimônias públicas permitem que o ethos do candomblé se oponha radicalmente 

ao espírito de austeridade protestante (BAPTISTA, 2007), ao mesmo tempo em que tais 

cerimônias atuam como legítima “propaganda” do terreiro. Uma cerimônia bonita, na qual 

todos os Orixás se encontram cuidadosamente paramentados e na qual os ogãs tocam com 

maestria, consiste em uma cerimônia atrativa, o que aumenta a chance de o terreiro atrair 

novos adeptos e clientes, num ciclo em que o prestígio se vê constantemente realimentado.  

 

É importante perceber que as festas exprimem no terreiro uma maneira de participação 
apoiada no princípio da ajuda, que nada mais é para essas pessoas que uma forma 

assumida pela dádiva dos deuses, e que se expressa nas trocas entre os homens. Essas 

trocas envolvem um montante fabuloso de recursos financeiros; no entanto, não são 

entendidas pelos agentes como pagamento, mas como um modo de integrar, participar 

e redistribuir o axé, a força sagrada, a energia divina (BAPTISTA, 2007: 24).  

 

 Pelas ruas da cidade e para além dos muros do terreiro, o dinheiro, ainda relacionado 

ao universo do candomblé, também circula em determinados locus propriamente comerciais, 

tais como as lojas de artigos religiosos, de plantas medicinais e as casas de costura. Naquelas 

primeiras, os adeptos do candomblé podem adquirir produtos importantes para o andamento 

das atividades cerimoniais e rituais do terreiro, o que inclui desde esteiras de palha, velas e 

colares de conta, até imagens das divindades, paramentas e quartinhas
162

 de argila ou 

cerâmica. Já no segundo tipo de estabelecimento comercial, os adeptos encontram 

determinadas plantas sagradas, inclusive aquelas que ainda podem ser usadas depois de secas, 

comércio que se tornou especialmente importante a partir do intenso processo de crescimento 

urbano e a partir da consequente impossibilidade de os terreiros possuírem quintais 

apropriados para o cultivo. E, nas casas de costura, os adeptos encomendam tanto as 

chamadas roupas de ração, destinadas principalmente ao uso nas atividades cotidianas do 

terreiro, quanto as roupas e paramentas das divindades, geralmente muito mais requintadas e 

elaboradas se comparadas àquelas primeiras. Entretanto, mesmo que possuam clientela 

composta principalmente por adeptos da umbanda e do candomblé, esses estabelecimentos 

comerciais não necessariamente atendem somente a esse segmento, ao mesmo tempo em que 

seus proprietários não fazem necessariamente parte destas religiões afro-brasileiras. 

                                                
162 Utensílios de barro ou de cerâmica, usados nos assentamentos das divindades e para o transporte de líquidos 
sagrados, quase sempre mistura de água e plantas.   
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 No cenário do candomblé goianiense, similarmente ao ocorrido em outras partes do 

país, o dinheiro circula nos mesmos locus descritos anteriormente e segue percursos também 

semelhantes no que se refere aos posteriores modos de investimento. Na maioria dos terreiros 

pesquisados, a compra do necessário para manter o terreiro, desde materiais de limpeza até o 

pagamento das contas de abastecimento de água e de eletricidade, ocorre, primeiramente, por 

meio do auxílio financeiro de adpetos, os quais são chamados a contribuirem de acordo com o 

que podem. Nesse sentido, aqueles que possuem maior poder aquisitivo contribuem com 

quantias mais elevadas do que os adeptos de baixa renda e, em alguns casos, os grandes 

contribuintes chegam a custear os deveres rituais ou mesmo as roupas usadas pelos adeptos 

que não podem pagar por elas: o que ocorre em consonância com o princípio de ajuda mútua 

que rege as famílias de santo
163

. Já em outros terreiros, a cobrança de mensalidades consiste 

em mais uma alternativa adotada, as quais giram em torno de quantias consideradas acessíveis 

a todos os adeptos, independentemente, pois, de seu poder aquisitivo. Mas o principal meio de 

subsistência dos terreiros e também dos sacerdotes goianienses advém das consultas 

oraculares, que custam aos clientes da capital a quantia de no mínimo cinquenta reais. É por 

isso que os sacerdotes investem no “marketing” de seus serviços mágico-religiosos, tanto por 

meio da entrega dos chamados cartões de visita (FIGURA 40), prática própria dos meios 

comerciais, quanto por intermédio de anúncios nos principais jornais da cidade (FIGURA 41). 

Importa, contudo, que consideremos que clientes e adeptos possuem caráteres distintos:   

 

A relação de clientela pressupõe um vínculo baseado na compra e na venda de 

serviços, ao passo que a condição de filho-de-santo indica uma participação no 

terreiro através da ‘ajuda’ material ou financeira (...). A condição de cliente não é o 

oposto direto de à do filho-de-santo, porém, ela denota vínculos de natureza distinta 

com o terreiro, laços menos intensos com a comunidade religiosa. No entanto, a 

despeito da iniciação ser a entrada na família de santo, ela não representa 

necessariamente um acesso privilegiado ao círculo íntimo de um terreiro (...). Parece 

claro que a relação de clientela é um dos aspectos constitutivos do candomblé, tendo 

um papel fundamental tanto no campo da subsistência da estrutura de culto, pois os 
clientes são uma fonte importante de recursos materiais para os terreiros, como na sua 

reprodução, através da adesão de parte da clientela que passa à condição de filho-de-

santo. A clientela é também uma das fontes de prestígio e poder político, pois a 

quantidade de clientes e sua satisfação com os serviços comprados servem como 

divulgação da capacidade de um pai-de-santo (BAPTISTA, 2007: 15). 

 

 

                                                
163  “A idéia de uma ‘família de santo’ é invocada e reafirmada em todos os momentos, criando o pressuposto de 

um contexto de intimidade e cumplicidade entre os membros de um terreiro. O fato de haver uma ‘família’ não 

redunda necessariamente em um tratamento igual a todos os filhos. A hierarquia por senioridade que marca as 

relações do terreiro implica um tratamento diferenciado aos filhos mais velhos, bem como aos recéminiciados, 

que são cercados de vigilância e cuidados especiais, tal como as crianças mais novas em uma família” 
(BAPTISTA, 2007: 15).  
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Um dos modos de expressão do poder mágico-religioso e monetário do sacerdote e de 

seu terreiro, como mencionamos anteriormente, ocorre no âmbito das cerimônias públicas 

dedicadas às divindades, principalmente porque mobilizam grande quantidade de recursos 

materiais (BAPTISTA, 2007) e grande número de pessoas provenientes de terreiros diversos. 

Também na capital goiana essas cerimônias atuam como um dos atrativos para a chamada de 

novos clientes e para a entrada de novos adeptos
164

, o que se torna ainda mais importante no 

contexto de uma religião que, como o candomblé, se compreende enquanto não proselitista. 

Este provavelmente consista em um dos motivos para o cuidadoso investimento dispensado às 

cerimônias públicas. A começar pelos coloridos convites (FIGURA 42), atualmente montados em 

programas de computador e enviados aos convidados pela internet, mais precisamente por e-

mail e pelas diversas redes sociais (orkut, facebook etc.), o que aumenta cada dia mais e 

decisivamente o seu alcance, ao lado do antigo aviso dado “boca a boca”. Desse modo, os 

próprios convites atuam como modos de “marketing” do terreiro, quase como se um convite 

bonito garantisse uma cerimônia igualmente bela, abarrotada de axé. Percebemos, portanto, 

que as ideias de beleza e de energia positiva caminham lado a lado, uma condicionando a 

outra, o que explica uma série de cuidados coletivos, como a elaborada decoração do salão, 

bem como outros cuidados individuais, que passam pela escolha da maquiagem, das roupas e 

dos acessórios. Durante a cerimônia, os adeptos, ao dançarem dispostos no xirê, se tornam os 

grandes protagonistas do espetáculo, responsáveis, pois, pela imagem de seu terreiro.  

 

 

                                                
164 Muito embora tenhamos constatado em nossas pesquisas que a maioria dos adeptos do candomblé goianiense 
se iniciou por causa de problemas de saúde, interpretados como modos de chamamento das divindades.  
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 Também no contexto do candomblé goianiense, o dinheiro circula para além dos 

muros do terreiro, como, por exemplo, no âmbito dos estabelecimentos comerciais de artigos 

religiosos, situados, de acordo com nossas pesquisas, principalmente em quatro setores do 

município: Pedro Ludovico, Centro, Campinas e Vila Nova (MAPA 4). Dentre todos os 

estabelecimentos pesquisados, o pioneiro, datado do início dos anos sessenta, se chama Flora 

Pai José, em referência a um Preto-Velho da umbanda, e se situa no Centro, mais 

precisamente na Avenida Araguaia, uma das mais movimentadas da cidade. Percebemos, 

portanto, que a existência desse tipo de comércio antecede a chegada do candomblé na capital 

goiana, de modo que provavelmente tenha nascido para atender sobretudo aos umbandistas. 

Inclusive, um de seus atuais proprietários, Germano Capelete, dirigiu um terreiro de umbanda 

durante mais ou menos trinta anos, enquanto a segunda atual proprietária, Náiade Pinheiro de 

Sousa, disse pertencer a uma religião chamada Fraternidade Branca, diversidade que de certo 

modo se reproduz nos produtos comercializados por eles (FIGURA 43), bem como nas 

propagandas que os proprietários permitem que se depositem sob o balcão da Flora (FIGURA 

44). Náiade e Germano compraram o estabelecimento em 2002 e contam que antes deles os 

proprietários eram de duas tradicionais e poderosas famílias goianas: Bufaiçal e Curado.  
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Diversos atendentes distintos passaram pela pioneira Flora Pai José durante todos os 

seus anos de funcionamento. Dentre eles estava Neílton Flávio dos Santos, que, assim que 

adquiriu as condições financeiras necessárias, comprou o seu próprio estabelecimento de 

artigos religiosos, o Bazar Xangô, datado do início dos anos setenta e situado no Bairro Vila 

Nova, na Avenida Santos Dumont. É possível que exista, portanto, uma rede de troca de 

experiências e de aprendizado que de certo modo conecta um estabelecimento desse tipo a 

outro, o que pode ser comprovado quando Neílton admite ter aprendido muito sobre os 

trâmites e as particularidades desse gênero de comércio nos tempos em que trabalhou na 

mencionada Flora Pai José. Praticante do catolicismo e simpático à umbanda, Neílton nos 

explica que o comércio de artigos religiosos era mais lucrativo no passado, aquecimento que 

ele atribui aos tempos em que ainda ocorriam as Procissões dos Pretos-Velhos. Essa análise 

do comerciante nos leva a compreender que a invisibilidade da umbanda, potencializada após 

o término da citada procissão, gerou repercussões que extrapolaram o reduto dos terreiros 

para atingirem também o comércio de artigos religiosos, além de apontar para a grande 

importância da clientela umbandista. Isso porque, de acordo com nossas pesquisas, os adeptos 

da umbanda atuam como os mais assíduos consumidores não apenas dos produtos do Bazar 

Xangô, como também dos produtos dos outros cinco estabelecimentos por nós pesquisados
165

. 

 Foi em um processo semelhante ao experenciado por Neílton que a proprietária da 

Flora Caboclo Tupã, situada no Bairro Campinas, Dalva Maria Cândida, ingressou no 

comércio de artigos religiosos. Ela iniciou sua carreira no ramo enquanto funcionária da 

primeira proprietária, Júlia Cândida de Morais, que abriu o estabelecimento em 1978, na época 

chamado Flora Negrão de Lima. Dalva é praticante do catolicismo e conta que Júlia era 

adepta do candomblé, de Iansã, iniciada pelo sacerdote João de Abuque, a quem Dalva 

também atribui o status de pioneiro. E o mais interessante é que este é o único 

estabelecimento dentre os pesquisados que nos apresentou conexões mais íntimas com o 

candomblé, mais precisamente com o terreiro liderado por João de Abuque. Dalva revela que 

assistiu a muitas cerimônias públicas conduzidas pelo sacerdote a convite de Júlia, bem como 

demonstra ter conhecido e convivido com outros adeptos desse terreiro, como, por exemplo, a 

sacerdotisa Brasília. Entretanto, apesar do convívio relatado, ela se preocupa em nos deixar 

claro que nunca se considerou candomblecista ou mesmo umbandista e que “apenas 

comercializa essas coisas”. Para expressar um pouco melhor o seu posicionamento, Dalva 

explica que, embora se considere católica, acredita no equilíbrio entre energias positivas e 

                                                
165 Pesquisamos, no total, os seguintes estabelecimentos: Bazar Xangô, Flora Pai José, Flora Caboclo Tupã, 
Flora Sete Flechas, Flora São Jorge e Flora Araújo.  
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negativas, além de ser uma estudiosa do que ela chama de “ciência oculta”, o que lhe permite 

disponibilzar aos seus clientes consultas ao baralho e trabalhos de descarrego (FIGURA 45).  

 

 

 

Assim, percebemos como os estabelecimentos comerciais de artigos religiosos se 

encontram perpassados por hibridismos, inclusive entre os símbolos presentes no seio das 

religiões afro-brasileiras e práticas místicas ou mágico-religiosas que não necessariamente se 

conectem a elas. Essa característica contribui, nesse sentido, para que esses mesmos 

estabelecimentos comercializem produtos que possuem tanto usos quanto sentidos muito 

diversos no interior de distintas práticas religiosas, místicas ou estritamente individuais. É o 

caso das velas, por exemplo, um dos produtos mais procurados segundo os comerciantes com 

quem conversamos, uma vez que possuem importância para candomblecistas, umbandistas, 

kardecistas e também católicos (TABELA 9). Entre os adeptos do candomblé, além das velas, 

outros quatro produtos são bastante procurados: contas, guias, firmas e favas, os quais 

possuem importante papel ritual-religioso. Para que se montem os sagrados colares usados 

pelos candomblecistas, por exemplo, as chamadas contas consistem em componentes 

imprescindíveis. Com suas cores e materiais diversos, elas sempre mudam e marcam 

hierarquias, situações especiais, usos cotidianos, além de identificarem as divindades (LODY, 

2006). Também outros dois produtos, de natureza bastante distinta daqueles primeiros, figuram 
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entre os mais procurados pelos candomblecistas: o obi e o orobô, sementes usadas em rituais 

como o da iniciação, embora o orobô só possa ser usado no caso dos adeptos de Xangô
166

. 

 

 

 

Ainda que existam estabelecimentos comerciais de artigos religiosos situados em 

distintos pontos da capital goiana, em bairros centrais e acessíveis, muitos adeptos do 

candomblé optam por encomendarem aquilo que necessitam de outras cidades brasileiras, o 

que se tornou ainda mais comum com o uso mais generalizado da internet e com o 

crescimento do comércio on-line. Estabelecimentos comerciais situados em centros urbanos 

cariocas, paulistas e baianos, aparecem como os mais procurados pelos candomblecistas 

goianienses, que costumam explicar a preferência pelos produtos provenientes de outros 

estados com base no argumento de que eles possuem qualidade mais elevada, proporcionada, 

pois, por uma suposta maior “tradição” no ramo. Entretanto, como acabaram demonstrando 

                                                
166  Isso de acordo com o discurso dos adeptos, o que não significa que seja uma regra adotada em todos os 
terreiros do país.  
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nossos estudos, os comerciantes goianienses importam seus produtos justamente desses 

centros conhecidos pela numerosa quantidade de terreiros de candomblé considerados 

históricos e “tradicionais”, com destaque para o estado de São Paulo, incluso na lista de 

fornecedores de todos os estabelecimentos pesquisados (TABELA 10). Esse destaque dado aos 

produtos paulistas também se repete quando a compra ocorre por encomenda ou diretamente 

nos estabelecimentos situados em outras cidades, o que pode ser parcialmente explicado pelo 

que nos disse Carina de Iemanjá. De acordo com ela, ao contrário do que imaginávamos 

anteriormente, não são os terreiros baianos que determinam a “moda” no candomblé – 

sobretudo no que se refere às paramentas e às roupas de Orixás – e sim os terreiros paulistas: 

 

Querendo ou não, o candomblé tem uma moda, né. A moda agora é crochê, roupa de 

entremeio e adê de arabesco. Ele é todo trabalhado no metal, entendeu? E 

pouquíssimas pessoas de Goiânia tem, porque é caríssimo! É mil e duzentos reais 

cada um! E aqui em Goiânia não tem ninguém que faz. Então, assim, o que for mais 
parecido possível. Porque querendo ou não tem essa moda, e quem dita a moda é o 

povo de São Paulo. 

 

 

 

Percebemos, desse modo, que também no âmbito dos relacionamentos comerciais, 

assim como naqueles delineados no interior dos terreiros, existe uma incessante busca por 

legitimidade, respaldada no que os adeptos majoritariamente consideram “mais tradicional”, 

ideia ou suposta característica que se conecta sobretudo aos terreiros baianos, cariocas e 

paulistas. É também nesse sentido que alguns dos nossos depoentes explicam terem comprado 

determinados produtos diretamente de comerciantes provenientes do continente africano, os 
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quais normalmente comercializam tanto produtos encontrados em quaisquer estabelecimentos 

de artigos religiosos, quanto produtos considerados mais raros no mercado. Assim, no âmbito 

do discurso dos adeptos, o ato de negociar e comprar materiais diretamente de um 

comerciante africano parece imputar maior legitimidade aos produtos e, consequentemente, 

aos próprios rituais em que eles serão empregados, o que acreditamos estar intimamente 

relacionado à discutida busca pela “africanização” do candomblé, inclusive no cenário do 

candomblé goianiense. Esse recurso discursivo também apareceu na pesquisa realizada na 

Flora Araújo, situada no Setor Centro Oeste, quando a proprietária, Mairy Pereira de Araújo, 

nos mostrou o local onde coloca apenas produtos que, segundo ela, são provenintes do 

continente africano, comprados diretamente das mãos de um nativo. Nesse sentido, ela aposta 

no que acredita ser a preferência dos clientes e destaca os citados produtos numa interessante 

estratégia de venda: adiciona a eles uma etiqueta em que há escrito “da África” (FIGURA 46). 

 

  

 

Existem, por outro lado, terreiros que dependem um pouco menos do comércio de 

artigos religiosos, bem como do comércio de plantas medicinais e das costureiras, e que 

enxergam essa realidade como algo positivo, principalmente porque permite que se tenha 
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muito mais autonomia, além de se constituir como mais uma fonte de renda para o terreiro, 

tendo em vista a oportunidade de comercializarem aquilo que produzem. É o caso do já 

mencionado Ilê Axé Onilewá, liderado pela sacerdotisa Tereza de Omolu, onde o extenso 

terreno permitiu o cultivo das plantas necessárias aos rituais e onde os próprios adeptos 

produzem acessórios, paramentas e imagens das divindades, dependendo, portanto, somente 

da compra de matérias-primas como contas, tintas, plumas etc. Mário de Ayrá, primogênito da 

sacerdotisa Tereza e sucessor da mãe na liderança do terreiro, realiza os trabalhos de pintura 

que se encontram espalhados por todo o barracão, enquanto sua esposa, Carina de Iemanjá, 

compõe as roupas e paramentas a serem usadas pelas divindades, dispensando os adeptos do 

terreiro de maiores gastos relacionados à mão de obra. Dessa maneira, as cerimônias públicas, 

além de se constituirem, tal como mencionamos anteriormente, enquanto oportunidade de 

“propaganda” do terreiro, principalmente por demonstrarem o grau de seu prestígio ou de seu 

requinte, nesse caso também atuam enquanto verdadeiras “vitrines”, nas quais o terreiro expõe 

os seus produtos, cria oportunidades de divulgá-los e aumenta as oportunidades de venda. 

Finalmente, notamos que distintos modos de relacionamento com o dinheiro e com o 

comércio perpassam os símbolos e os sentidos do candomblé, o que se repete no cenário do 

candomblé goianiense. Percebemos, ainda, que os terreiros se relacionam de maneiras 

distintas com o comércio de artigos religiosos, dentre outros tipos de comércio, sendo que uns 

dependem mais do que outros dos produtos disponibilizados pelos estabelecimentos desse 

gênero, além, claro, da diversidade de possibilidades de compra, as quais extrapolam para 

muito além dos limites da cidade em si. Também observamos que o mercado de artigos 

religiosos não se restringe a um nicho apenas: os adeptos circulam entre os terreiros e os 

estabelecimentos comerciais exteriores a eles, impulsionados pela procura de produtos 

determinados, além de buscarem preços acessíveis, qualidade e legitimidade para os rituais 

em que esses mesmos produtos são empregados. Um segundo mercado, o de serviços mágico-

religiosos, também apresenta essa dinamicidade, pois é disponibilizado aos adeptos do 

candomblé e também aos demais moradores da cidade, principalmente por meio do uso de 

recursos como anúncios em jornais e revistas, bem como do uso de outros tipos de 

propaganda e dos cartões de visita. Dessa forma, o candomblé, semelhantemente a outras 

religiões, se apropria de estratégias comerciais e de mercado enquanto modos de tentar 

garantir sua sobrevivência, o que demonstra uma das maneiras de o candomblé negociar seus 

espaços – puramente simbólicos ou não – no âmbito da dinâmica das grandes cidades.  
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3.3. O CANDOMBLÉ NAS RUAS 

 

mbora atualmente se apresente intimamente conectado a importantes 

componentes da dinâmica urbana, tal como as práticas comerciais exteriores 

aos terreiros, o candomblé também precisou se adaptar, ao longo dos anos, 

aos distintos modos de existência exigidos pelo ambiente da urbe, bem como precisou atuar 

de maneira dinâmica diante das distintas maneiras de enxergar e de ser enxergado pela cidade. 

Tal como o ocorrido na capital paulista, respeitadas, claro, as devidas proporções, o 

candomblé se instalou na cidade goianiense em um momento de crescimento econômico e 

industrial, sendo, portanto, escolhida por milhares de migrantes, além de ser um período de 

considerável efervecência cultural. Nesse movimento, o candomblé não apenas marca sua 

presença, como também precisa, ao mesmo tempo, “representar essa cidade para si próprio e 

se fazer representar para a cidade” (SILVA, 1995: 289). Para tanto, o candomblé precisa atuar em 

dois níveis. Primeiramente, ele se representa para a cidade, seja demarcando distinções diante 

da umbanda, seja se apresentando enquanto habilitado a resolver quaisquer problemas, 

inclusive aqueles mais relacionados a vida urbana, como o desemprego e os anseios de 

consumo. Depois, o candomblé representa a cidade para si, buscando compreender os espaços 

urbanos de modo a manter sua cosmologia
167

 e dialogar com instituições e equipamentos 

próprios da urbe
168

, além de procurar legitimidade, divulgação e crescimento, tendo em vista 

que se insere em um mercado religioso amplo e competitivo (SILVA, 1995). Sendo assim,  

 

É nesse jogo de representações entre o candomblé, uma religião de origem étnica, e a 

metrópole, cada vez mais  multiétnica e pluricultural, que o primeiro, curiosamente, 

exaltará sua vocação de religião de conversão universal, ainda que permaneça como 

religião politeísta e fortemente influenciada pelo pensamento mágico (...). A presença 

do terreiro na cidade é, pois, resultado [de uma] dinâmica relacional entre o dentro e o 

fora da religião construída através do diálogo entre 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-las e 

protegê-las como parte integrante de seu amplo mercado de bens simbólicos (SILVA, 

1995: 291-292). 

 

                                                
167 Um exemplo disso está relacionado aos rituais de despacho que precedem as cerimônias públicas: “como o 

despacho de Exu normalmente é feito desepejando-se a comida na rua, Exu, nas grandes cidades, tem comido 

entre carros, na calçada ou no asfalto” (SILVA, 1995: 142).   
168 Principalmente quando os candomblecistas precisam conseguir garantias oficiais para o uso de espaços 
públicos como cemitérios, praças e encruzilhadas (onde se deposita despachos para Exu) (SILVA, 1995).  

E 
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Tradicionalmente relacionadas à polaridade entre o campo e a cidade, bem como aos 

supostos processos de racionalização e de secularização
169

, as urbes, em estudos realizados 

por meio de abordagens mais recentes, passaram a ser compreendidas por outra ótica. Isso 

porque esses mesmos estudos passaram a apontar que quando penetramos no “universo das 

micro-relações sociais presentes nos bairros (...), percebemos como são generalizantes e pouco 

explicativos certos conceitos de anonimato ou desagregação cultural urbana”, isto é, 

percebemos que “traços semelhantes àqueles associados aos modelos de ‘comunidade’ ou do 

universo rural são reconstruídos nas cidades a partir de dinâmicas específicas de reprodução 

social e cultural” (SILVA, 1995: 23). De acordo com essa perspectiva, também devem ser 

“revistos os significados dos movimentos de secularização e de racionalização que denotam o 

surgimento da civilização urbana e a suposta (mas não realizada) derrocada do sentido 

religioso do mundo”, de modo que autores contemporâneos têm buscado destacar “oposições 

entre religião e magia, não mais através de diferenças internas, mas sobretudo como reflexos 

das disputas dos grupos religiosos pela legitimidade do controle dos ‘bens simbólicos’” 

(SILVA, 1995: 27-28). Nesse sentido, compreendemos que a “reinscrição do sagrado (selvagem 

ou instituído, mágico ou religioso) no espaço social da metrópole, convivendo ao lado do 

pensamento racional, utilitário, manipulador e secular, não se realiza enquanto contradição 

(ou um corte a ser superado)” (SILVA, 1995: 31). Muito pelo contrário, tendo em vista que 

 

Trata-se, antes, de duas linguagens simbólicas que se existem ou persistem é porque 

ambas têm algo a dizer; isto é, seu poder de representar a realidade ou fornecer 

padrões orientadores do comportamento coletivo continua atuando, seja para entender 

o mundo tal como ele ‘é’ ou como ‘devia ser’, para expiar a dor ou para aludir às 

dimensões ontológicas da vida (SILVA, 1995: 31). 

 

É importante, portanto, que procuremos compreender como se deu o processo de 

desenvolvimento do candomblé na cidade, o que pressupõe que investiguemos sobretudo as 

representações do espaço urbano, este último entendido não apenas em sua dimensão 

geográfica, mas também enquanto um constructo que resulta das relações entre distintos 

grupos sociais. No cenário goianiense, as disputas pela hegemonia e pelo controle entre 

grupos sociais e religiosos podem ser percebidas de modos diversos. Uma dessas muitas 

maneiras nos parece especialmente emblemática: o uso comum de um adesivo que circula 

pela cidade principalmente nos automóveis e no qual podemos ler: “Goiânia é do Senhor 

                                                
169 “Num primeiro momento pode-se entender a secularização em diferentes acepções, mas todas elas 

enfatizando a grande diminuição do controle religioso sobre os assuntos cotidianos, ou melhor, a desvinculação 

do sagrado de determinadas esferas que, por oposição, circunscreveriam o mundo civil, não eclesiástico” (SILVA, 

1995: 23).   
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Jesus”. Em outras palavras, o adesivo proclama que a cidade supostamente pertenceria ao 

poderoso grupo composto pelas religiões cristãs, discurso que certamente pressupõe o 

encobrimento de religiões afro-brasileiras como o candomblé. Percebemos, portanto, o modo 

como a própria cidade, pensada como um todo, acaba discursiva e ousadamente manipulada 

no sentido de impor ao espaço um dono somente. Munidos de argumento parecido com o 

apresentado pelos idealizadores do adesivo, um grupo de evangélicos que se banhava no Rio 

João Leite, por ocasião de um batismo, tentou impedir que umbandistas e candomblecistas 

também realizassem naquele rio as suas cerimônias. De acordo com um dos pastores ali 

presente, os recém-chegados não poderiam permanecer em um espaço consagrado à Jesus:  

 

Eu tinha uma amiga minha, que hoje está falecida, que é (...) a dona Romilda. Um dia 

eu estava e ela me convidou, que ela ia fazer um batizado, aqui no Ribeirão João 

Leite
170

 (...). E fomos num domingo, né, num domingo à tarde. Aí, quando nós 

chegamos, estavam lá eles fazendo uma cerimônia também de batizado, os 

evangélicos. E quando ele nos viu chegar com flores, vela, eles logo perceberam que 

realmente éramos da umbanda, né, umbanda, candomblé. Aí entra o pastor, começou 

lá, tal, tal. E ela começou já a formar as oferendas, a arrumar as oferendas, né, e as 

coisas todas. E eles, em dado momento, eles pararam a cerimônia e vieram, né, pra 

cima de nós dizendo que ali já estava com Jesus Cristo ali presente, antes de nós 

chegarmos, né. Aí a Romilda falou: ‘Não, nós também estamos com Jesus Cristo, nós 

acreditamos em Jesus Cristo’, né. Aí houve a contenda, aí quem saía, quem não saía. 
O que que aconteceu? Nós não saímos, não fizemos o nosso trabalho, né, e nem eles 

terminaram também a crimônia do batizado deles lá, porque aí chegou a noite e a 

gente estava lá no ribeirão
171

. 

 

Diversos outros relatos de adeptos do candomblé e da umbanda demonstram como 

ocorre de maneira acirrada a disputa pelo uso dos espaços públicos na cidade goianiense, o 

que, de acordo com nossas pesquisas, atinge também os estabelecimentos comerciais de 

artigos religiosos. Esses estabelecimentos se encontram extremamente expostos nas ruas da 

cidade, o que, inclusive, consiste em uma exigência própria do universo comercial: o cliente 

só compra aquilo que se encontra exposto de algum modo. Neílton, proprietário do Bazar 

Xangô, por exemplo, nos relatou que evangélicos invadiram e apedrejaram sua loja quando a 

imprensa divulgou, no ano de 2010, o caso de um pai que, supostamente com o auxílio de uma 

sacerdotisa do candomblé, inseriu agulhas no corpo do próprio bebê. Desse modo, grupos 

evangélicos insurgiram contra o bazar com o intuito de combater o “demônio” que, para eles, 

estava presente naquele espaço comercial. Disposto em uma área em que distintas religiões se 

encontram próximas umas das outras (MAPA 5), imaginamos que o Bazar Xangô se situe em 

                                                
170 Importante para os adeptos da umbanda e do candomblé, a extensa Bacia do Ribeirão João Leite passa por 

sete municípios goianos: Ouro Verde, Campo Limpo, Anápolis, Goianápolis, Terezópolis, Nerópolis e Goiânia.  
171 Entrevistado: Luís Fernandes Salles; Entrevistadora: Eliesse Scaramal; Data: 16/11/06. 
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uma zona especialmente propícia ao embate, o que possivelmente explique a intensa e 

violenta guerra religiosa ali empreendida. Já o proprietário da Flora Sete Flechas, situada no 

Setor Centro Oeste, Ilson Fernandes de Souza, não nos relatou episódios como o acima 

descrito, mas mesmo assim buscou estratégias para que seu estabelecimento permaneça 

sempre discreto e, portanto, mais prevenido contra investidas de grupos contrários: ele 

reconstruiu o imóvel e acrescentou um longo corredor antes da entrada da loja (FIGURAS 47 e 48). 
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Outro emblemático caso de disputa ocorreu em um dos cartões postais da cidade, o 

Parque Vaca Brava, em novembro de 2003, quando chegou à capital goiana a exposição 

itinerante
172

 do artista plástico baiano Tatti Moreno, em homenagem ao dia da consciência 

negra. Foram dispostas no interior do lago do parque oito estátuas (FIGURA 49), de mais ou 

menos sete metros de altura cada uma, as quais representavam os seguintes Orixás: Oxalá, 

Ogum, Xangô, Oxum, Iansã, Iemanjá, Nanã e Logunedé. Entretanto, ao contrário do que o 

governo municipal da época esperava, aquilo que era para ser apreciado e, quem sabe, 

considerado um privilégio pelos moradores, já que a capital goiana havia sido uma das 

escolhidas para abrigar as estátuas, a presença das mesmas acabou se tornando motivo para 

que se desencadeasse uma intensa e reveladora guerra religiosa. Iniciados concomitantemente 

à própria montagem das estátuas, os combates duraram pouco tempo, pois se estenderam 

somente entre os dias 18 e 21 de novembro daquele ano, com direito a sucessivas 

manifestações sobretudo de evangélicos neo-pentecostais
173

, que iam desde o grito de 

                                                
172 Essa exposição também passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Arraial d’Ajuda e Salvador.  
173 “A terceira fase do movimento pentecostal, iniciada nos anos de 1970, com grande projeção nas duas décadas 

seguintes, foi marcada por algumas diferenças significativas no perfil das igrejas surgidas e nas práticas 

adotadas, o que lhe valeu a classificação de ‘neopentecostal’. Com o acréscimo do prefixo latino ‘neo’, 

pretendeu-se expressar algumas ênfases que as igrejas identificadas nessa fase assumiram em relação ao campo 

do qual, em geral, faziam parte: abandono (ou abrandamento) do ascetismo, valorização do pragmatismo, 

utilização de gestão empresarial na condução dos templos, ênfase na teoria da prosperidade, utilização da mídia 
para o trabalho de proselitismo em massa e de propaganda religiosa (por isso chamadas de ‘igrejas eletrônicas’) e 
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palavras de ordem contra o demônio e sessões de exorcismo, até desesperadas tentativas 

individuais de pessoas que mergulhavam no lago e tentavam arrancar as imagens com as 

próprias mãos
174

. Esses eventos conseguiram grande repercussão no âmbito da opinião 

pública e intensa cobertura da mídia. Segundo  matéria do Jornal Diário da Manhã do dia 20, 

 

O Parque Vaca Brava foi palco de manifestações e brigas entre evangélicos, católicos 

e representantes da cultura negra ontem à tarde. As discussões tiveram início com 
religiosos de várias igrejas que se reuniram no local para manifestar contra as estátuas 

de Orixás colocadas no lago do parque. As manifestações dos cristãos contaram com o 

apoio de carros de som e estavam previstas para durar uma hora e meia, mas foram 

interrompidas meia hora de pois, por volta da 18h30, devido aos protestos dos 

representantes da cultura negra (cerca de 30 pessoas), insatisfeitas com o ato. Ao todo, 

500 pessoas estiveram no local175.  

 

 

 

                                                                                                                                                   
centralidade da teologia da batalha espiritual contra as outras denominações relgiosas, sobretudo afro-brasileiras 

e o espiritismo” (SILVA, 2007: 207-208). 
174 Para saber mais sobre os significados e as consequências do episódio ocorrido no Parque Vaca Brava, 

consultar a monografia intitulada “A Negativação Semântica das Religiões de Matriz Africana a partir do 

Discurso Evangélico”, escrita por Marcos Paulo de Melo Ramos (2007). 
175 RELIGIOSOS à Beira de Confronto. Jornal Diário da Manhã, Goiânia, s/p, Novembro de 2003.  
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Diante desses exemplos, percebemos que na atualidade os grupos evangélicos 

aparecem como os principais opositores do candomblé, muito embora o catolicismo tenha 

sido o seu primeiro grande inimigo até pelo menos os anos 1960. Esse combate consiste em 

parte inerente e importante da identidade evangélica, pois atribuem a si mesmos a missão 

divina de salvar os “desgarrados”. Assim, aquilo que chamamos de preconceito e de 

intolerância, para os adeptos evangélicos consiste em um mandamento essencial de sua 

prática religiosa no mundo, pois somente dessa forma podem garantir que toda a humanidade 

seja “salva”
176

. Para muito além de questões puramente religiosas, no entanto, percebemos 

como a guerra extrapola a ordem dogmática e alcança a sócio-espacial: a quem pertence a 

cidade? Nesse sentido, adesivos e palavras de ordem atuam como marcadores, como meios de 

expressão do poder de um grupo determinado, que ganha não apenas pelo barulho ou pelo 

destaque em painéis de automóveis, mas principalmente por sua representatividade no 

governo e por seu poder aquisitivo. E contra as bancadas evangélicas existe “o baixo grau de 

legitimidade que as religiões afro-brasileiras desfrutam na sociedade nacional e que se 

manifesta na dificuldade em obter apoios no meio político, jurídico, midiático e religioso” 

(ORO, 2007: 51). Dessa maneira, muito embora consista em uma realidade nacional, na capital 

goiana os combates liderados pelos grupos evangélicos ocorrem de modo aparentemente mais 

acirrado, ideia que inclusive perpassa entrevista do artista Tatti Moreno:  

 

Eu tive uma repercussão boa em todas as cidades, mas a repercussão em Goiânia me 

surpreendeu. Lá tem adeptos da cultura africana, mesmo assim sofremos preconceito 

por parte dos evangélicos que fizeram uma manifestação com mais de duas mil 

pessoas e minha exposição ficou marcada como o movimento cultural mais forte de 

Goiânia. Era primeira página em todos os jornais (...). Em São Paulo uma meia dúzia 

de crentes ia pra lá (para o Ibirapuera) e ficava exorcizando os Orixás. 

 

 Esse acirrado combate que percebemos na realidade goianiense provavelmente 

contribuiu para a maneira como os terreiros acabariam se dispondo pelos espaços da cidade. 

Jane de Omolu, por exemplo, sacerdotisa do Ilê Axé Gmbalé, contou que mantinha o seu 

                                                
176 “O ataque às religiões, mais do que uma estratégia de proselitismo junto às populações de baixo nível 

socioeconômico, potencialmente consumidoras dos repertórios religiosos afro-brasileiros e neopentecostais, é 

conseqüência do papel que as mediações mágicas e a experiência do transe religioso ocupam na própria 

dinâmica do sistema neopoentecostal em contato com o repertório afro-brasileiro (...). No Brasil, enquanto os 

processos de secularização e racionalização atingiam os setores cristãos (catolicismo, protestantismo histórico, 

etc.), o pentecostalismo surgiu como uma possibilidade (...) de valorização da experiência do avivamento 

religioso. No neopentecostalismo, essa característica radicaliza-se em termos de transformá-la em uma religião 

da experiência vivida no próprio corpo, característica que tradicionalmente esteve sob a hegemonia das religiões 

afro-brasileiras e do espiritismo kardecista. Combater essa religiões pode ser, portanto, menos uma estratégia 

proselitista voltada para retirar fiéis deste segmento - embora tenha esse efeito – e mais uma forma de atrair fiéis 

ávidos pela experiência de religiões com forte apelo mágico, extáticas, com a vantagem da legitimidade social 
conquistada pelo campo religioso cristão” (SILVA, 2007: 208-209).  
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candomblé no Bairro Jardim América, na época circundado por pouquíssimos moradores. 

Pouco depois ocorreu um intenso crescimento da cidade e o aumento do número de 

residências nas proximidades de seu terreiro terminou por determinar que ela mudasse seu 

candomblé para Aparecida de Goiânia, município do entorno da capital. Jane conta que os 

moradores de sua rua, apesar de terem chegado depois dela, começaram a reclamar da 

presença do terreiro, o que contribuiu para que mudasse o lugar de morada das divindidades, 

muito embora ela mesma tenha continuado a residir no local
177

. Mas isso não determinou o 

término das adversidades, pois, em algumas ocasiões, depois de instalado o templo no novo 

município, a sacerdotisa precisou lidar com outras pessoas descontentes com a presença de 

seu candomblé. Dentre essas pessoas, Jane destaca grupos de evangélicos, que, além de 

invadirem o terreiro e ameaçarem os seus adeptos, realizavam orações e exorcismos ao redor 

da área. Foi depois de algum tempo impondo a sua presença que as contendas aos poucos se 

tornaram menos frequentes e a sacerdotisa pôde permanecer no local sem grandes problemas. 

Porém, para isso, ela precisou demarcar seu território, o seu espaço de poder, em muitos 

momentos recorrendo ao próprio medo que seus opositores têm do demônio como estratégia: 

 

E o meu candomblé eu estava transferindo ele pra lá, tirando daqui pra ir pra lá. Ai 

menina, eu cheguei em casa e a mulher do caseiro, que morava em casa tomava conta 

lá pra mim falou: ‘Dona Jane, graças a Deus que a senhora chegou!’. Eu falei: ‘Uai, 

o quê que foi?’; ‘Veio uma crente aqui, uma meia dúzia deles, foi buscar mais gente e 

diz que vão quebrar a casa da senhora todinha, a casa dos capetas da senhora’. Eu 

falei: ‘mas é mesmo? Ah, eles não vão vim aqui não!’. Ela falou: ‘Vai! Eles não 

entraram aqui porque eu escorei e falei que não deixava entrar, que estava na minha 

responsabilidade e eles foram buscar mais gente pra vim quebrar, derrubar a casa da 

senhora’. Ai eu falei: ‘Deixa eles vim’. Aí minha filha eu to escutando aquele 
“zumzumzum”. Fui de trás da casa, quando eu olhei vi o tanto de gente que ela vinha 

trazendo de crente. Eu falei: ‘Tudo bem!’. (...) Eu falei: ‘pois não?’; ‘Eu quero entrar 

ai pra quebrar esses capetas, vou quebrar os capeta!’. E lá em casa tinha uma 

porteira, falei: ‘Entra, vai entrando (...), sabe o que é? É que o meu capeta é maior do 

que o de vocês, ele mata, ele bebe sangue’ [risos]. Menina, eu fiquei louca! Crente é 

desse jeito, eles fazem esse peteco e apronta. E se você for mole... (...) Porque dentro 

da minha casa quem manda sou eu, entendeu? Eles têm que respeitar, eu respeito 

eles, quando eles falam ‘aleluia!’ e gritam, e choram, porque aqui no fundo é, e eles 

gritam, choram, cantam. A gente fica caladinho, respeitando, por que eles não podem 

respeitar a gente? Ainda mais meus capetinhas que ficava tudo fechado! Pois eu falei: 

‘Meu capeta é maior que o de vocês!’. Não tem ‘sangue de Cristo tem poder!’. ‘Aqui é 

o meu capeta tem poder!’. Nunca mais!
178

 

 

Diante desse exemplo, notamos que não apenas o combate empreendido por grupos 

contrários ao candomblé contribuíram para que alguns terreiros se mudassem ou escolhessem 

                                                
177

 É muito comum que os sacerdotes residam no mesmo local em que funciona o terreiro. No campo goianiense, 

somente o da sacerdotisa Jane de Omolu parece ser um dos poucos que não odedece essa lógica.  
178 Entrevistada: Jane Arantes Camargo; Entrevistadoras: Eliesse Scaramal e Mary Anne Silva; Data: 11/01/09. 
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bairros longíquos, isto é, compreendidos como o exato oposto dos bairros centrais e mais 

nobres da cidade. Também contribuiu decisivamente para isso o processo de crescimento 

urbano e as consequências relacionadas a esse mesmo crescimento, como, por exemplo, o 

número cada dia menor de áreas naturais próximas, rios e matas, importantes para o 

cumprimento de inúmeros deveres rituais do candomblé
179

. Ao mesmo tempo, incorreríamos 

em reducionismo se nos propuséssemos a compreender esse movimento somente enquanto 

algo promovido pelo processo de crescimento urbano, pelo combate realizado pelos grupos 

contrários, ou pelas exigências do capitalismo. Deixaríamos, desse modo, de enxergar que 

existe o agenciamento dos sacerdotes e dos adeptos, uma vez que muitos deles optaram por 

praticarem o candomblé em locais isolados, justamente no intuito de acessarem com mais 

praticidade as áreas naturais, ou mesmo para se esquivarem de bairros muito populosos. Por 

outro lado, existem terreiros que optaram por permanecer em setores da cidade que 

atualmente possuem acessibilidade privilegiada em relação a bairros centrais e nobres, usando 

os automóveis para acessarem mais rapidamente as áreas naturais e se adaptando às normas 

de convivência para com os demais moradores das proximidades
180

. Estratégias! Sendo assim, 

 

Na luta pelo que pode ou não existir na cidade (no mundo real ou imaginário que ela 

representa), a presença física e institucional do terreiro foi motivo de grande 

perseguição e discriminação social. Porém, atualmente, não restam dúvidas dos 

resultados positivos de suas estratégias de permanência cultural, atestada pelo número 

crescente de terreiros que se espraiam pelas grandes cidades (SILVA, 1995: 165). 

 

Embora as estratégias de sobrevivência adotadas pelos adeptos do candomblé tenham 

possibilitado a sua permanência e até mesmo o seu crescimento em termos nacionais, na 

cidade goianiense esse movimento existe, mas ainda timidamente. Isso ocorre menos por 

causa da quantidade de terreiros presentes na cidade ou pela capacidade que têm de 

sobreviverem a adversidades e muito mais pelo modo como eles se encontram quase 

invisíveis, ao mesmo tempo em que os símbolos relacionados ao candomblé ou à umbanda 

aparecem muito pouco pelas ruas goianienses. Enquanto isso, na realidade paulistana, por 

exemplo, adeptas do candomblé exibem os seus tabuleiros de acarajé ou consultam o oráculo 

em diversos pontos da cidade, adornadas com contas e roupas à baiana, além de distribuírem 

                                                
179 Existem oferendas, por exemplo, que precisam ser deixadas em rios e matas, como aquelas destinadas a 

Oxum, divindade das águas doces, e a Oxóssi, divindade das matas.  
180 Por se tratar de uma religião em que o toque dos atabaques e o canto entoado em conjunto possuem grande 

importância, sobretudo por serem mecanismos de comunicação entre os seres humanos e as divindades, o 

convívo em bairros populosos e centrais da cidade pode acarretar muitas reclamações da vizinhança por causa do 

barulho durante a madrugada. Sendo assim, os candomblés goianienses que se encontram nessa situação se 
adaptam às exigências desse convívio, antecipando o horário de suas cerimônias.  



193 

 

pipocas
181

 aos transeuntes em troca de quantias em dinheiro para custearem os dispendiosos 

rituais religiosos. Também as divindades recebem considerável destaque, pois nomeiam 

estabelecimentos comerciais de tipos diversos, isto é, não somente de artigos religiosos, como 

também de roupas, entre outros, além de serem citados em programas de rádio e em impressos 

direcionados ao público candomblecista. Diante da realidade paulistana, portanto, se torna 

possível pensarmos que “um pouco desta história de legitimação do candomblé na cidade está 

sendo escrita quando vemos que suas práticas rituais vêm a público (...) nos espaços físicos, 

propriamente ditos, da cidade, como praças, praias e encruzilhadas” (SILVA, 1995: 165). 

De acordo com nossas pesquisas, na cidade goianiense, no entanto, a realidade se 

mostra bastante distinta, primeiramente porque as práticas acima descritas não aparecem 

publicamente, tal como na capital paulista. Embora tenhamos procurado, não encontramos 

candomblecistas comerciantes com tabuleiros e roupas à baiana pela cidade, ao mesmo tempo 

em que nossos depoentes nos deram a seguinte notícia: a última de que se lembram teria sido 

a já citada Dona Brasília, comerciante de acarajé e sacerdotisa do terreiro liderado por João de 

Abuque. Detectamos, por outro lado, a soma de três mulheres que, mesmo não sendo 

candomblecistas ou umbandistas, usam roupas brancas e colares de miçanga, em uma 

estratégia de marketing para o comércio de seus dois produtos principais: o acarajé
182

 e a 

tapioca. Não encontramos, porém, casos em que os adpetos partissem para ruas movimentadas 

para distribuírem alimentos sagrados ou para disponibilizarem consulta ao oráculo, o que 

apenas ocorre por meio dos poucos anúncios enviados aos jornais ou das propagandas 

distribuídas por terceiros aos transeuntes, especialmente em bairros mais centrais (FIGURA 50). 

Nem mesmo as divindades recebem muito destaque na capital goiana. Elas aparecem nas 

fachadas dos poucos estabelecimentos comerciais de artigos religiosos (FIGURA 51). 

Detectamos somente um ponto comercial de outra natureza que agregou ao seu nome o de um 

Orixá, a Xangô Distribuidora de Gás, situada no Setor Aeroviário (FIGURA 52). Percebemos, 

assim, que os símbolos do candomblé se encontram ainda timidamente expostos nessa capital, 

mesmo que nela exista quantidade considerável de centros espíritas e terreiros (MAPA 6).  

 

 

 

                                                
181 Comida do Orixá Omolu, divindade das doenças e também da cura.  
182 “Preparado com feijão-fradinho ou fradim (...). Para uso profano pode ser comido com o molho nagô, e para 

as práticas sagradas, apenas frito. O tamanho e o formato do acarajé têm simbolismos próprios e são endereçados 

a divindades específicas: O acarajé grande e redondo é de Xangô; os menores serve para as Iabás, como Iansã; 
Obá e os Erês têm em seu cardápio votivo os pequenos acarajés de formato bem redondo” (LODY, 2006: 37).  
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Isso se revela principalmente na maneira como os próprios templos católicos e 

evangélicos historicamente exibiram (e ainda exibem) suntuosas e exuberantes fachadas, nas 

quais os seus símbolos, largamente conhecidos por todos, demarcam de modo preciso o 

território de poder dessas religiões no cenário urbano
183

. Também nesse sentido, a imagem e o 

nome de santos católicos, bem como outros símbolos semelhantes, se encontram presentes em 

grande número de estabelecimentos comerciais, adesivos automotivos, camisetas, entre 

outros. Distintamente, os terreiros de candomblé sempre passaram e ainda se passam por 

residências comuns, pois desde o princípio precisaram se precaver, como vimos, do combate 

                                                
183

 Para saber mais a respeito das paisagens e territórios religiosos em Goiânia, indicamos o trabalho dissertativo 

“Paisagens e Territórios Religiosos Afro-Brasileiros no Espaço Urbano: Terreiros de candomblé em Goiânia” 

(2009), escrito por José Paulo Teixeira.  
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empreendido por grupos políticos e religiosos contrários. Também por isso os terreiros 

possuem apenas um marcador simbólico que revela a sua presença: a já mencionada Bandeira 

de Tempo, que mesmo assim só pode ter seu sentido reconhecido por quem participa de 

alguma maneira do candomblé. Essa realidade, ao mesmo tempo em que protege, 

possivelmente restringe o poder de se imporem enquanto um outro território sagrado no 

âmbito dos disputado mercado de símbolos dos centros urbanos. Diante disso, 

compreendemos que as religiões cristãs exercem “hegemonia” na capital, não apenas no que 

diz respeito ao uso dos espaços públicos, como também quando escolhem, divulgam e 

normatizam os símbolos supostamente “adequados” para comporem o cenário da cidade. 

Todavia, uma modalidade cultural intimamente relacionada ao candomblé subverte 

essa ordem em datas determinadas, mesmo que apenas temporariamente, pois impõe às ruas 

da cidade músicas, danças e cores do terreiro, ao menos enquanto os adeptos caminham por 

elas: é o caso do afoxé
184

 goianiense, o denominado Afoxé Axé Omo Odé, criado pelo 

sacerdote João de Abuque no ano de 1991 (FIGURA 53). Em um primeiro momento ele se 

apresentava apenas durante o carnaval de rua promovido pela prefeitura do município. 

Tempos depois, o grupo passou a realizar caminhadas em datas importantes do calendário de 

luta do Movimento Negro, atos políticos, em que o candomblé não apenas se apresenta para a 

sociedade goianiense, como também reivindica diante dela direitos diversos. É uma 

oportunidade em que declaram identidades igualmente distintas daquelas que se encontram 

normatizadas na cidade, sobretudo por meio do repetório de músicas cantadas
185

, as quais 

enaltecem a negritude, as divindades, os povos africanos, as religiões e nações afro-

brasileiras. Foi o que ocorreu, por exemplo, no dia 13 de maio de 2008, ocasião em que o 

grupo liderou uma caminhada que se dirigiu até a Praça Cívica, território símbolo do governo 

estadual. Compreendemos que esta tenha sido, muito provavelmente, a caminhada de maior 

repercussão promovida pelo grupo, principalmente se considerarmos que pôde ser enxergada 

por grande número de pessoas, pois passou por pontos muito movimentados da cidade. Diante 

                                                
184 “Cortejo real, na representação de um grupo de caçadores nobres originários da África, que carregam como 

símbolo um boneco preto (babalotim); cortejo carnavalesco da Bahia, no qual predomina a característica africana 
nas roupas, cânticos e intrumentos musicais” (CASTRO, 2005: 144). 
185 Para dar um exemplo de música que compõe o repertório do Afoxé Omo Odé, destacamos “Princesa Negra”, 

da Banda Oxum Pandá: “Vim de Luanda, meu pai é Rei / Eu sou Princesa Negra / Minha palavra é lei / Traz 

tapete vermelho que eu quero passar sem pedir licença / Da mamãe Oxum, herdei altivez, sedução e beleza / 

Hoje a ordem do dia, eu vim com meu povo a dançar afoxé / Bate bate tambor que é na palma da mão é na ponta 

do pé / Bate tambor, bate atabaque, repica agogô na imensidão / Hoje o decreto diz, seja livre e feliz, minha 

palavra é lei (minha palavra é lei)”. 
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dos espectadores, curiosos ou atônitos, eles divulgaram seus símbolos e sentidos, inclusive 

por meio de um texto distribuído aos presentes, de autoria do sacerdote Kênio de Oxalá: 

 

Hoje, 13 de maio é marcado como o dia da libertação dos negros no Brasil, que ainda 

sofrem com preconceito e discriminação lutando pela igualdade racial. A umbanda 

comemora nesse dia os Pretos Velhos, entidades sábias e serenas que nos mostram 

atrvés dos seus gestos  simples nos terreiros, que, com fé, humildade, sabedoria e 

esperança podemos conquistar nossos objetivos. Os ternos de congada, os ternos de 

moçambique e outros comemoram Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, 

protetores do povo negro. São Benedito, que foi escravo, mas está hoje em altares e 
lares dos brancos trazendo sua benção. O candomblé representa o sagrado através dos 

ritmos, dos cânticos e danças, a fé ao Orixá. O candomblé é uma religião de preceito, 

onde o livre arbítrio é dado como direito a cada um. Afoxé não é religião, foi uma 

forma que os negros encontraram de expressar que o sagrado não é profano e sim a 

resistência de um povo, assim como o carnaval. O índio, o negro e o branco fizeram a 

diversidade cultural do Brasil. Brasil que encanta. Brasil que dança. Brasil que canta. 

Brasil que faz a diferença. A união das três raças nos permite crer que Deus é único e 

nos criou à sua imagem e semelhança.  

 

 

 

Tendo considerado tudo isso, percebemos a existência de uma dinâmica em que ao 

encobrimento se seguem modos de agenciamento empreendidos pelos adeptos do candomblé. 

Mas, apesar dessa agência, se compararmos a cidade goianiense com a paulistana, por 

exemplo, perceberemos que o candomblé ainda permanece praticamente invisível no âmbito 

dos espaços públicos, realidade que provavelmente contribuiu para que muitos dos nossos 
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interlocutores relatassem, principalmente no ambiente acadêmico, que não existem terreiros 

de candomblé na capital. Pouco sabemos sobre os motivos que contribuíram para que os 

símbolos do candomblé continuem encobertos na cidade goianiense, apesar de marcadores 

como a caminhada do afoxé, os toques em noites de cerimônia pública e, principalmente, 

apesar dos quase quarenta anos passados desde que os tambores do candomblé tocaram pela 

primeira vez no âmbito do espaço goiano. É certo que determinados opositores evangélicos e 

católicos sempre contribuíram e ainda contribuem para isso, pois, como vimos relatado no 

caso das esculturas dos Orixás, lutam contra elementos que supostamente escapam ao ideal de 

“cidade de Jesus Cristo”. Também consideramos, por outro lado, que os terreiros goianos 

ainda se encontram pouco articulados politicamente, ora por causa das disputas 

desencadeadas entre eles em nome do poder e do prestígio, ora pelos problemas atualmente 

experimentados pela Federação de Umbanda e Candomblé do Estado
186

. E mais: os modos de 

encobrimento expostos na concretude das ruas e das fachadas não estariam, quem sabe, 

relacionados a resquícios ou readaptações do já discutido discurso moderno e eurocêntrico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
186

 Para saber mais a respeito da história da umbanda e da Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de 

Goiás, indicamos o trabalho dissertativo “Umbanda em Goiânia: Das origens ao Movimento Federativo (1948-

2003)” (2009), de autoria de Léo Carrer Nogueira.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nada mais adequado para os propósitos deste trabalho do que terminarmos nosso 

terceiro e último capítulo com mais uma pergunta, isto é, com um ponto de interrogação ao 

invés de um ponto final. Dessa maneira, colocamos em prática uma de nossas metas 

principais, delimitada desde quando iniciamos este trabalho: nós sempre quisemos que, 

durante o caminho em busca de conjeturas que iluminassem nossos questionamentos de 

pesquisa, outras e mais outras perguntas surgissem. Diante disso, nós nem precisaríamos 

esclarecer que apresentamos, ao longo deste trabalho dissertativo, apenas algumas leituras e 

aproximações a respeito de um contexo extremamente complexo e cheio de possibilidades 

interpretativas, tal como se revelou o contexto histórico de chegada e estabelecimento do 

candomblé na capital goiana.  Nesse sentido, cientes de que não pretendíamos e que nem 

mesmo poderíamos esgotar o assunto, terminamos esta empreitada com o sentimento de que 

cumprimos com mais um de nossos propósitos: demos os primeiros passos no sentido de 

conhecer um pouco sobre esse candomblé que, para muitos, nem mesmo existia em Goiás. 

Demonstramos, nesta oportunidade, que esses mesmos candomblés não apenas existiram e 

ainda existem como também se multiplicam constantemente, além de se contituírem como 

lócus alternativos na produção de sociabilidades, agenciamentos e representações de uma 

comunidade afro-brasileira goianiense. Terminamos esta empreitada munidos da expectativa 

de que novas pesquisas possibilitem a continuidade (ou a descontinuidade) desta história.  

 Existem muitos estudos a respeito do candomblé em distintas localidades brasileiras. 

Diante disso, preocupávamos em perceber quais características tornavam o contexto do 

candomblé goiano distinto dos demais. Descobrimos que uma dessas características 

possivelmente estaria relacionada ao estigma de isolamento que historicamente perpassou o 

imaginário e as representações dos indivíduos que compuseram a sociedade goiana desde os 

oitocentos. Entre as consequências possíveis desse estigma estaria o denominado “medo da 

decadência”, que se pautava no receio de que o “progresso” e a “modernidade” nunca 

chegassem ao centro do país, região separada por muitos quilômetros de distância das 

cosmopolitas cidades do litoral. Indígenas e negros escravizados eram considerados pelas 

elites elementos “contaminadores”, principais representantes do “arcaísmo”, além de 

responsáveis por tudo o quanto soasse decadente (OLIVEIRA, 2006). Nesse sentido, o “medo da 

decadência” caminha ao lado não apenas do “medo do outro”, como também do medo das 

práticas religiosas apresentadas nos repertórios culturais desse outro. Pensando assim, 

sugerimos que um terceiro medo perpassou a sociedade goiana daquele período: o “medo da 
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macumba”, o que permitiu o recrudescimento do aparato persecutório e impediu que práticas 

religiosas afro-brasileiras isoladas tomassem corpo e se perpetuassem. Essa incessante busca 

pela modernidade seria, anos depois, um dos motivos para a construção da nova capital 

goiana, na qual o “medo da macumba” marcou presença, mesmo que em outras roupagens. .  

 Discursos e representações oficiais a respeito dessa modernidade, essencialmente 

pautados em parâmetros europeus de “progresso” e “civilidade”, possivelmente atuaram como 

impedimentos possíveis para que o candomblé se estabelecesse na cidade goianiense 

concomitantemente à chegada de inúmeros migrantes baianos que ali estabeleceram morada e 

que, desde os anos trinta, saíam de suas cidades de origem em busca de oportunidades de 

emprego e de moradia na mais nova capital brasileira, embalados pelas promessas e pelas 

atrativas propagandas do governo goiano. Boa parte desses migrantes partiu de cidades do 

interior baiano, onde predominavam religiões afro-brasileiras como o jarê, a jurema e o 

catimbó, muito embora pelo menos a metade delas possuísse, tal como ainda possui, 

considerável número de adeptos do candomblé. Entretanto, apesar do grande número de 

migrantes e das trocas culturais certamente estabelecidas nesse movimento, o candomblé 

somente marcou sua presença na cidade nos anos setenta, a jurema nos anos noventa, 

enquanto o catimbó e o jarê aparentemente nunca estiveram presentes na capital goiana. 

Nesse sentido, acreditamos que a pressão exercida pelas representações e pelos discursos 

oficiais relacionados à modernidade, que colocavam tudo que se conectasse ao continente 

africano na via versa das ideias de “progresso” e “civilidade”, contribuiu para que o 

candomblé demorasse a se estabelecer na cidade goianinense, mesmo sendo uma religião que 

se perpetuou e se adaptou às consideradas grandes e “modernas” metrópoles brasileiras.  

 Unanimemente reconhecido como o primeiro sacerdote de candomblé da capital, o 

baiano João de Abuque iniciou seu terreiro no princípio dos anos setenta, em um bairro que 

naquele tempo se situava numa área compreendida como isolada e periférica. Ele acabou aos 

poucos delimitado por candomblecistas, umbandistas, capoeiristas e até mesmo por 

instituições acadêmicas e governamentais, como um ícone da cultura afro-brasileira no estado, 

sendo homenageado ao lado de importantes personagens nacionais, bem como tendo seu 

terreiro contemplado em eventos e exposições relacionadas à cultura goiana. João de Abuque 

iniciou muitos adeptos na cidade e alguns deles se tornaram sacerdotes pouco depois, de 

modo que até os anos noventa o seu terreiro atuou enquanto principal ponto de partida da 

complexa teia de descendências religiosas própria do candomblé. Foi sobretudo após os anos 

oitenta e noventa que sacerdotes advindos de outros municípios brasileiros, principalmente 

das capitais baiana, paulista e carioca, passaram a se estabelecer na cidade goianiense, 
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provavelmente atraídos pelo aumento da procura por bens espirituais de consumo e, 

consequentemente, pelo crescimento do mercado mágico-religioso. Dado esse processo, os 

goianienses passaram a contar com maior diversidade de tradições e de terreiros de 

candomblé, o que aumentou a mobilidade de adeptos entre os mesmos, além de ter iniciado 

uma nova teia de descendências religiosas, que passou a contar com outros pontos de partida.  

 Provavelmente relacionados aos discursos e às representações oficiais a respeito da 

modernidade, modos de repressão e de controle diversos se desencadearam contra o 

candomblé. Foram empreendidos por policiais, que, em determinadas ocasiões, 

interromperam cerimônias públicas e encaminharam sacerdotes para a delegacia, onde eram 

longamente inquiridos, além de terem seus terreiros enquadrados enquanto casas de jogos. 

Também as religiões cristãs desempenharam papéis de destaque nesse processo persecutório. 

Em um primeiro momento, o catolicismo tomou a dianteira e construiu sua identidade 

contrapondo-se ao que chamaram de “macumbaria”, principalmente no contexto de 

romanização da Igreja Católica. Nesse processo, a imprensa católica serviu como um 

importante meio em que se divulgaram ideais persecutórios, também dirigidos a protestantes, 

espíritas kardecistas etc. Esses últimos, também por meio da imprensa religiosa, ao terem seus 

centros confundidos com terreiros, buscaram incessantemente demarcar suas distinções diante 

dos “macumbeiros”. Em um segundo momento, principalmente com o advento das religiões 

evangélicas neo-petencostais, o candomblé assiste a novos modos de repressão, sendo agora 

os seus adpetos acusados de “pacto com o demônio”. Entretanto, conquanto tenha sido 

constantemente impelido a recuar, o candomblé goianiense iniciou um lento processo de 

crescimento desde os anos setenta, muito embora ainda se encontre quase invisível na cidade. 
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