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Ser como as coisas que não têm boca! 

Comunicando-me apenas por infusão 

por aderências 

por incrustações... Ser Bicho, crianças, 

      folhas secas! 

 

Manoel de Barros, [sublime]  

Um Novo Jó, 1961. 

 

* 

 

Que beleza é sentir a natureza 

Ter certeza pra aonde vai 

E de onde vem 

Que beleza é vir da pureza 

E sem medo distinguir  

O mal e o bem 

[...] 

Que beleza é saber seu nome 

Sua origem, seu passado 

E seu futuro 

[...] 

E ver tudo bem mais claro 

No escuro 

Felicidade vai 

Brilhar no mundo 

Que beleza! Que beleza! 

 

Tim Maia, [visceral] 

Imunização Racional (Que Beleza), 1975.  
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RESUMO 

 

Na presente tese, contemplo o Ilê Asé Azun Dan, um terreiro de candomblé localizado, 

hoje, na cidade de Ribeirão Pires, região sudeste da metrópole paulistana, e onde fui 

iniciado no culto das deidades “afro-brasileiras”. Inspirado em certa experiência pessoal, 

vivida durante uma consulta oracular, na qual o espírito do fundador dali – falecido em 

1994 – me convocou para estudar e escrever sobre a história da comunidade, meu intuito, 

aqui, remeteu à confecção de um texto etnográfico sob proposição dita “simetrizante”. 

Encarei o termo como a necessária cautela tomada pelos antropólogos na suspensão dos 

pressupostos e explicações científicas – criados na realidade acadêmica –, para se 

limitarem às descrições do mundo que pretendem honrar, e segundo os seus próprios 

fundamentos. Da adoção dessa postura espera-se despontar criações conceituais legítimas 

não apenas nos seus coletivos de origem, mas igualmente passíveis de confronto e 

desestabilização do arcabouço antropológico, prioritário no desequilíbrio dos poderes 

implicados na produção das ciências. No âmbito local, incidi a manobra sobre os seres 

incorpóreos, deslocados, pois, das “crenças” – derivadas, sempre, de alguma outra base 

mais “real” –, assumidos, então, na sua autonomia e no protagonismo cabidos; ao fazê-

lo, as relações, deles, com as pessoas-humanas – na história, nos atuais processos 

religiosos e no incerto futuro decorrido de trâmites sucessórios – incorrem nas concepções  

formadas de lógicas permeadas das “multiplicidades”. Essas, fundamentais sobre como 

querem ser entendidos, e potentes no rever dos divisores clássicos, rígidos, do 

pensamento antropológico – tais quais “natureza” e “cultura”; “verdade” e 

“representação”; “indivíduo” e “sociedade” etc. –, insinuados, no texto, em virtualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Candomblé; Etnografia; Simetrização; Não-Humanos; 

Multiplicidades. 
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ABSTRACT 

 

This thesis regards Ilê Asé Azun Dan, a candomblé temple located today in the city of 

Ribeirão Pires, in the southeast region of São Paulo metropolis, Brazil, and where I was 

initiated in the cult of “Afro-Brazilian” deities. Inspired by a personal experience, lived 

during an oracular consultation in which the spirit of the founder there – who died in 1944 

– summoned me to study and write about the history of the community, my intention, 

here, is to produce an ethnographic report under “symmetrizing” proposal. This term 

refers to the caution taken by anthropologists in suspending assumptions and explanations 

– created in scientific realtity – to limit themselves to the descriptions of the world that 

they intend to honor according to their own foundations. By the adoption of this posture 

expected to emerge legitimate conceptual creations not only in their collectives of origin 

but also capable to confront and destabilize the anthropological framework as a priority 

in the balance of the powers involved in the production of sciences. At the local level, the 

maneuver focuded on the incorporeal beings therefore displaced from “beliefs” – always 

derived from some other more “real” basis – and then assumed in their autonomy and the 

protagonism they had; thus their their relations with human – in the history, in the current 

religious processes and in the uncertain future resulting from the inheritance procedures 

– incur in the conceptions formed of logics permeated by “multiplicities”. These 

“multipicities” conceptions are fundamental about how those people want to be 

understood, as well can be revising the rigid and classic divisons oh the Anthropology – 

such as “nature” and “culture”; “real” and “representation”; “individual” and “society” 

etc. – hinted only in virtuality in the thesis.   

 

KEYWORDS: Candomblé; Ethnography; Symmetrization; Non-Human; Multiplicities. 
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CAMINHOS ABERTOS 

(LAROIÊ, EXU!) 

 

O(s) Meu(s) Caminho(s): ou, “você já era aguardado aqui” 

 

O município de Bauru, onde vivi durante toda a minha infância, está localizado 

no centro-oeste paulista, em uma região cuja paisagem é marcada pela vegetação típica 

do cerrado; na maior parte do ano – de setembro a abril –, o balanço mensal dos picos de 

temperatura oscila, ali, entre 30 °C e 31 °C. Como outras crianças provenientes da classe 

média local, tive o privilégio de passar muitas das quentes tardes bauruenses a me divertir 

nos espaços da imensa sede campestre de um clube privado, com seus bosques, cantinas, 

quadras esportivas, campos de futebol, quiosques, piscinas. Às vezes, e especialmente nas 

férias de verão, esses dias claros eram todo (des)ocupados pelos jogos e brincadeiras 

aquáticas, que refrescavam nossos corpos. Nessas deliciosas experiências, eu nunca estive 

só; elas sempre foram compartilhadas com gente da família – irmãos, primos e primas – 

ou, então, em meio aos amigos do período, que estudavam em minha escola ou residiam 

nas proximidades da casa de meus pais – para alguns, ambas as coisas. Não raro, a nós 

acresciam-se outros – mais ou menos achegados, desconhecidos até –, provavelmente 

unidos, em si, por laços similares aos que me ligavam às companhias habituais dessas 

ocasiões. ... e aquelas piscinas realmente se tornavam uma grande festa. “... Que saudade 

do meu tempo de criança/ quando eu ainda era pura esperança”, rimaria o MC Thaíde no 

RAP de 1996 – e em que ele prossegue, no universo já bem distante dessa folia ensolarada: 

“... eu via a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco/ com uma roupa-de-santo 

debaixo do braço/ e eu achava engraçado tudo aquilo”1. 

Foi em uma dessas tardes, em dezembro de 1994, que vi meus pais se 

aproximarem, inesperadamente, das grades pelas quais o complexo de piscinas era 

isolado das demais áreas do clube. E apesar dos onze anos contados na época, a lembrança 

da data, por algum motivo, ainda me é muito vívida. Naquele dia, junto a outras crianças 

 

1 Versos iniciais da música Sr. Tempo Bom, composta pelo MC Thaíde, em parceria com DJ Hum, e 

apresentada no álbum Preste Atenção (1996). Na chamada cultura Hip-Hop, são considerados MCs 

(Mestres de Cerimônias) os compositores encarregados de cantar as rimas desde a cadência estabelecida a 

partir do DJ (Disc Jockey), que, por sua vez, é o responsável pela criação das batidas rítmicas sob a repetição 

de pequenos trechos extraídos de gravações previamente disponíveis; em conjunto, esses dois elementos 

são considerados a célula matriz do estilo musical conhecido como RAP (Rhythm and Poetry).    
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do bairro, já estávamos, todos os pequenos, sob a responsabilidade de uma vizinha, e ao 

percebê-los ali, pouco antes do costumeiro horário de retorno para casa, imediatamente 

pressenti aquela aparição como um sinal das más notícias. Vacilante, com o corpo 

molhado, me aproximei cada vez mais dos limites que nos separavam; e eles, no lado 

oposto, seguiam, ao contrário, determinados, em passos firmes. Ao nos encontramos, 

enfim, na série de vãos, um anúncio emitido por minha mãe, entre tom grave e 

complacente: “Vamos embora. Eu vou pra São Paulo, hoje. O Sérgio morreu”. E enquanto 

arrumava a mochila, apressado, a vizinha então encarregada de nos supervisionar logo 

perguntou: “Mas o que aconteceu!? Quem morreu!? Quem é o Sérgio!?”. “... é um amigo 

dos meus pais” – respondi, seco, para encerrar o diálogo. A despeito da idade, me era bem 

perceptível o envolvimento desse nome em assuntos muito sérios e tratados com alguma 

reserva pela família. Contudo, eu não poderia imaginar – ainda – que esse mesmo evento 

levaria consequências tão profundas e persistentes às trajetórias de tantas pessoas, como 

as vivenciadas comigo duas décadas após tais acontecimentos.   

Muito mais que um “amigo da família”, Sérgio Roberto Aparício foi o sacerdote 

responsável pela fundação, em 1976, do Ilê Asé Azun Dan2, uma casa de candomblé 

atualmente localizada na cidade de Ribeirão Pires, no quadrante sudeste da metrópole 

paulistana; terreiro a partir do qual, desde as suas mãos, minha mãe ingressou, em 1985, 

nos chamados cultos “afro-brasileiros”. Para ser específico – e honesto –, a entrada dela 

nesse universo ocorreu, na verdade, em um outro local, chamado Ilê Asé Odé Oxum, no 

município de Ibitinga, a 90km de Bauru; espaço que se constituía como uma primeira 

ramificação da matriz situada na região metropolitana de São Paulo, e era dirigido pela 

mãe-de-santo Odé Taocynan 3 . No entanto, pelo fato de o seu rito iniciático exigir 

conhecimentos bastante especializados – devido à qualidade incomum das divindades que 

 
2 No decorrer de todo o texto, destacarei em itálico os termos cujas origens remetem mais diretamente aos 

idiomas de matriz africana. Com exceção dos nomes próprios às casas de culto e das alcunhas sagradas – 

recebidas pelos fieis após os seus ritos iniciáticos –, opto por grafá-los de maneira adaptada à língua 

portuguesa. Já as aspas, por sua vez, demarcam as palavras e expressões correntes em nosso vernáculo, 

embora providas de sentidos próprios quando acionadas no universo dos candomblés e desde que, nessas 

condições, sejam notadamente desconhecidas do público leigo – tais como as usadas para designar 

conceitos, situações, cargos, objetos e ações; respectivamente, por exemplo, “caminho”, “recolhimento”, 

“mãe-pequena”, “assentamento” e “cortar” (sacrificar um animal).    

3 Cujo nome “civil” é Hanna Yakakura Seinno. Quando de sua iniciação no culto dos orixás desde o Ilê Asé 

Azun Dan, por Sérgio Roberto Aparício, em janeiro de 1981, a sacerdotisa possuía um centro de umbanda 

na cidade de Ibitinga, e que, logo após a consagração, tornou-se o terreiro de candomblé Ilê Asé Odé Oxum. 

Segundo os documentos levantados nos arquivos do Azun Dan para a realização desta pesquisa, no de 2003 

não se tinha mais notícias da ramificação liderada por Odé Taocynan, e nem mesmo qualquer informação 

sobre o atual funcionamento, ou não, da casa por ela fundada.      
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a tutelam –, a sacerdotisa solicitou, então, que Sérgio assumisse a cerimônia – quando ele 

contou com a ajuda de seu próprio pai-de-santo, iniciado, por sua vez, na área do 

Recôncavo Baiano. Assim, embora sacralizando-a em um templo distinto – porém, 

derivado – do que fundara, o líder e idealizador do Azun Dan tornou-se aquele a quem 

minha mãe passou a responder no âmbito da religião. Entretanto, corridos não mais do 

que alguns anos, ela se transferiu – religiosamente – para a base no ABC Paulista, de 

onde, na prática, trilharia, agora, toda a sua vida como candomblecista.   

No rastro de minha mãe, seguiram-se, ainda, vários dos meus parentes em linha 

materna. Alguns deles, os mais velhos, também foram iniciados na religião sob a 

responsabilidade de Sérgio ou, ao menos, cultivaram contatos frequentes com ele; outros, 

na geração posterior, tiveram os seus ritos de iniciação conduzidos pelos legatários 

espirituais do pai-de-santo, e dele – é bem provável – guardam apenas lembranças um 

pouco vagas. Certamente, no seio da família, estou ao lado daqueles para quem a imagem 

do sacerdote já se evanesce. Encontramo-nos, pois, apenas em uma ou outra ocasião, das 

quais posso acusar duas. Primeiro, porque sei da visita que fiz à minha mãe durante o 

período da sua reclusão iniciática; todavia, com apenas dois anos de idade, estou certo 

sobre a memória não alcançar esse acontecimento. Quanto a segunda, mantenho a 

reminiscência perfeita de um conselho privado, secreto, dado, a mim, pelo fundador do 

Ilê Asé Azun Dan, e que tenho guardado comigo desde essa data – apesar de me ser 

impossível situar quando isso aconteceu –; e nesse dia, no qual as peças do oráculo foram 

lançadas para revelar os meus tutores divinos, recebemos, da liderança do terreiro, uma 

orientação seguida à risca no teto em que cresci: dado o perfil dessas divindades, meus 

pais deveriam ter todos os cuidados no intuito de eu “nunca, jamais, deixar os estudos”. 

Palavras envoltas em mistério e talvez resolvidas, parcialmente, à luz deste texto. 

Não obstante as experiências pontuais e precoces no terreiro, me distanciei dali 

por um longo período, em que permaneci como uma exceção pelo lado materno da 

família. Ainda assim, durante a infância, até a morte de Sérgio, pude ouvir 

desinteressadamente muitas das conversas travadas ao telefone, entre minha mãe e ele, 

sempre em cadência séria, grave, e que pareciam intermináveis; depois, percebi seu nome 

ser trocado por outros: “preciso falar com Sílvio”; “vou ligar pra Lena” – ela passou a 

dizer. Em casa, também via, às vezes, os meus pais assumirem, subitamente, 

personalidades esquisitas, com suas falas ásperas ou infantis; estavam incorporados, e 

isso era algo realmente assustador, por mais que eles tentassem me convencer do caráter 
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benéfico presente nos donos daquelas vozes e, depois da volta a si, apontassem as 

lâmpadas: “olhe como as luzes ficam claras!; você não percebeu!?”. De tempos em 

tempos, eu era persuadido a tomar banho de folhas, mas não sem oferecer muita 

resistência, sobretudo por intuir ligações das “folhinhas” para com os visitantes 

inesperados que tomavam os corpos da família enquanto, a mim, a ausência momentânea 

das suas consciências era aterradora: aonde iam os “verdadeiros” papai e mamãe no curso 

daqueles eventos? Voltariam, ambos? Aos 17 anos, conquistei, enfim, o padrão de 

independência típico, nessa idade, dos jovens da classe média: saí da casa na qual cresci, 

em Bauru, para estudar Ciências Sociais, no Paraná. Na universidade pública, me encantei 

pelo tom crítico dos professores e fui contagiado pela energia irresignada dos colegas de 

graduação. Ali, um texto fundamental da área, lido já nos primeiros semestres de trajetória 

acadêmica, estampava a sentença que se tornou jargão: a religião “é o ópio do povo”4; e 

em certa manhã, a capela ecumênica do campus surgiu ultrajada por letras garrafais, 

traçadas com tinta spray: “UNIVERSIDADE LAICA!” – todos nós sabíamos ter sido 

obra de um companheiro do curso. Distante dos referenciais familiares, e sob a influência 

desse outro universo, as conexões com o mundo religioso – o do candomblé, no caso –, 

antes relativamente regulares, passaram, desde então, a ser cada vez mais rarefeitas. 

Meu retorno ao Ilê Asé Azun Dan, onde, a contar da infância, eu nunca mais havia 

pisado, ocorreu em 2012, com pouco menos de trinta anos e um mestrado já concluído – 

cujo resultado foi uma dissertação no ramo da antropologia urbana. Isso aconteceu em 

decorrência de uma crise pessoal vivenciada, por mim, àquela altura, e a partir da qual a 

minha mãe sugeriu visita ao terreiro; afinal, havia ali um oráculo capaz de me fornecer 

orientações quanto às angústias – conjugais e profissionais – que me incomodavam – ela 

falou. Dessa vez, depois de pouca relutância, segui o conselho. E ao cruzar as portas do 

templo, fui imediatamente abraçado pela realidade daquele espaço. Acostumado à vida 

urbana, a “chácara” – no código da família, para dissimular o local – e os seus arredores 

eram todos povoados por árvores, e o ar dali era puro e fresco. Diversas espécies silvestres 

– aves, répteis e, em menor número, mamíferos – habitavam a vegetação, embora eu não 

as tenha encontrado, assim, imediatamente. No plano mais amplo da formação em 

Ciências Sociais, fui tocado pela existência daquela gente identificada como “pobre”, e 

pela primeira vez pude conviver assiduamente, já fora dos livros, com a chamada “classe 

 
4 Em referência à máxima defendida por Karl Marx na Introdução à Crítica da Filosofia do Direito de 

Hegel, escrita entre 1843 e 1844.   
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trabalhadora”. Mestres-de-obras, industriários do ABC, motoristas, porteiros e pintores, 

a cruzar de um lado ao outro com ferramentas para abrir picadas na mata, reparar uma 

cerca, consertar um telhado, instalar um novo ponto de luz elétrica. Lavadeiras 

empenhadas na devolução do branco às roupas encardidas pelo serviço pesado e cujo 

perfume, depois, se irradiava por muitos metros; diaristas e cozinheiras, no preparo, em 

caldeirões enormes, do almoço comunitário, que visto o volume da maioria dos pratos 

dava as provas de suas aptidões culinárias; costureiras a medir os neófitos, a quem 

posteriormente entregariam seu novos trajes alvos da lida cotidiana ou as elaboradas 

roupas rituais. E agora, como antropólogo, a religião passara a me impressionar de modo 

distinto daquele da infância. Nesse universo, após tanto tempo, quase tudo ainda me era 

desconhecido, e todas as coisas tinham um porquê: “por que pedimos licença aquele 

orixá, Exu, quando chegamos?”; “por que todos usam colares?”; “por que nunca se passa 

a faca, a alguém, com o fio voltado à pessoa?”; “por que se estoura pipocas na areia, e 

não no óleo?”. Os receios anteriores cederam, pois, ao fascínio e à curiosidade. 

Inicialmente, a minha acolhida, ali, se deu por parte de Helena Oliveira, a quem 

todos tratam, na esfera “civil” – não religiosa –, como “Lena”, e que ocupa o cargo de 

“mãe-pequena” do Azun Dan5. Ela foi a responsável por conduzir a primeira consulta 

oracular realizada por mim na vida adulta, quando se confirmou a permanência, comigo, 

daquelas divindades reveladas antes, nos tempos de criança 6 . Durante as visitas 

subsequentes ao terreiro, a sacerdotisa demarcou várias vezes sua satisfação para com os 

meus retornos, acrescentando, quase sempre, o fato de eu “já ser aguardado pela casa”; e 

 
5 Apenas para uma primeira aproximação sobre a figura da “mãe-pequena” nos terreiros de candomblé, a 

quem também chamam iá-quequerê – termos que, segundo Edison Carneiro (2008 [1948]) e Roger Bastide 

(2001 [1958]), seriam a tradução literal, em “nagô”, da expressão na língua portuguesa –, a literatura 

clássica acerca da religião parece concordar em defini-la como a liderança situada logo abaixo da mãe ou 

pai-de-santo encarregada/o de chefiar determinado templo. Além de nas obras já referenciadas, essa mesma 

acepção pode ser encontrada, por exemplo, em Donald Pierson (1945) e Bastide (1973).      

6  Haja vista, no Ilê Asé Azun Dan, considerar-se que a “escolha” de uma divindade pela tutela de 

determinado indivíduo ocorre no ato do nascimento – ou até mesmo antes disso, previamente à 

reencarnação, conforme defende um membro do terreiro, mediante a ressalva de o assunto se constituir 

como grande mistério. No entanto, também se observa, ali, que a deidade pode vir a se apresentar, ou não, 

pela via do oráculo, em momentos distintos das trajetórias individuais, variáveis caso a caso: com três anos, 

com sete, ou ainda depois; e isso ocorre porque até os sete anos, quando tende a se revelar a regência 

definitiva – confirmada durante os ritos iniciáticos – , a criança pode estar sob os cuidados de outros deuses, 

que não o seu tutor primordial. No exemplo do filho biológico de um candomblecista frequentador do Azun 

Dan, com seis anos completos, uma primeira consulta oracular indicou a condução, incerta, pelos orixás 

Odé e Oxum, e, contudo, em ocasião posterior apontou-se Ogum – e, assim, para uma definição, conquanto 

provisória, é preciso, pois, nova indagação após o transcurso de mais algum tempo. Em ocorrência diversa, 

um adepto do espaço citou sua confirmação, até os quinze anos, para Ogum, mas Omolu, a quem ele foi 

iniciado, tomou-lhe, então, a frente.     
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a mãe-de-santo costumava me apresentar aos demais a partir das credenciais 

universitárias: “esse é o meu novo ‘filho’; um orgulho!; ele é professor!”. Mas na igual 

medida em que a posição no âmbito acadêmico lhe acrescia o brio, esse posto também 

denunciava toda uma trajetória de ignorância nas coisas práticas e habilidades manuais. 

Em um lado, isso parecia despertar certa compaixão, sobretudo nas mulheres de maior 

vivência, iniciadas nos tempos dos meus parentes mais velhos: “não é assim, não, 

‘criança’; deixa eu te ensinar como é que faz” – ouvi muito, daquelas vozes maternais, 

por exemplo, ao tentar processar ingredientes destinados a alguma receita ritual. Em 

outro, pelos da geração seguinte – notadamente os homens –, fui submetido a pequenos 

desafios e provocações, tanto quanto servi de alvo às suas piadas: “vá lá, ‘professor’, bater 

cimento, porque estamos precisando disso, aqui. ... como assim, você não sabe?!; é fácil, 

mas eu não posso fazer, porque estou ocupado agora”; ou, então, “esse aí, acho que nunca 

encostou numa galinha; só naquelas que têm código de barras, tiradas lá da prateleira do 

mercado”. ... e eu ria com eles, mesmo em sorriso forçado, sem graça. Contudo, 

compensei tais limitações pelo dispor nas tarefas simples, ao alcance de um novato: lavar, 

secar e guardar a louça das refeições comuns; varrer o chão; encher e carregar incontáveis 

baldes d’água na ajuda àquelas senhoras, a mim, tão simpáticas.                     

FIGURA 1. IÁ MUFULÊ, MINHA MÃE CARNAL, DURANTE UMA FESTA PÚBLICA (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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Aos poucos, assim, ganhei a confiança da maioria ali, mulheres e homens. Aprendi 

o tom de suas piadas e passei também a fazê-las, primeiro, com os que chegaram depois 

de mim, e, após, com quase todo mundo. Me familiarizei com alguns dos códigos 

religiosos mais básicos, e percebi, inclusive, que, por lá, os iniciados têm, cada qual, o 

seu nome africano, sagrado, e o de Sérgio Aparício, patriarca da comunidade, era 

Woodume Azuanun. Especialmente entre os antigos, as alusões a essa alcunha se faziam 

constantes, de modo respeitoso e com toda admiração; e quando alguém, na geração dos 

novos, por exemplo, deixava de ter esmero nas tarefas, logo vinha a advertência dos que 

lhe eram os filhos espirituais: “se meu ‘pai’ visse isso, ele acabaria contigo; nos tempos 

de Azuanun tudo era diferente”. Mas apesar de lembrado pelo rigor e dedicação, em torno 

dele havia histórias cômicas, a igualá-lo perante os demais membros do terreiro. Uma das 

anedotas costumava ser repetida, a nós, por “Seu” Jesuíno – hoje já falecido –, então “pai-

pequeno” do Ilê e cujo nome sacro era Otakijan7. O episódio acontece sob o contexto de 

o fundador do Azun Dan ter costume, na época, de pontuar muitas das suas frases, ou 

mesmo substituí-las, com o uso da palavra “axé” – se diziam “meu ‘pai’, já fiz as minhas 

coisas e vou embora”, ele respondia, “axé!”; a uma outra, que falava “‘pai’, o almoço está 

pronto”, emendava, “axé!”8. Certa vez, durante as obrigações religiosas no alto de um 

morro, mato serrado, o sacerdote pisou, sem querer, “num montão, assim, de merda” e 

ficou nitidamente irritado; a fim de aliviar a atmosfera tensa, o narrador do conto gritou: 

“axééé, meu ‘pai’!”, e o Woodume, ainda mais furioso, retrucou, sem cerimônias: “ora! 

Você vá tomar no seu cu!”. Risos gerais, conforme as memórias e, no presente, dentre os 

ouvintes. E até fora de lá, o líder primordial do templo é tido, atualmente, como referência 

para o espaço que fundou. Em Ribeirão Pires, nos pontos de táxi, ao questionar os 

motoristas se eles sabem chegar à “chácara que funciona como ‘centro’ lá no bairro Ouro 

Fino”9, não é raro que respondam: “é ali no ‘antigo Sérgio’, né?”. 

 
7 Em linhas gerais, o “pai-pequeno”, ou, em idioma africano, babá-quequerê, seria o equivalente masculino 

da “mãe-pequena”, conforme definida na nota 05. Otakijan foi iniciado no Ilê Asé Azun Dan, por Woodume 

Azuanun, em maio de 1990, e veio a falecer em dezembro de 2016. “Seu” Jesuíno – certamente, dentre as 

figuras mais dedicadas da comunidade e querido por absolutamente todos os seus membros – também era 

marido daquela que veio a ser a sucessora de Sérgio Aparício na liderança do templo.  

8 Por ora, basta dizer que, no candomblé, a palavra “axé” é polissêmica, com sentidos bastante diversos e 

ligados, por exemplo, desde à energia vital presente em todas as coisas do universo até ao próprio espaço 

religioso – a “casa de axé”, enquanto sinônimo, nesse caso, do “terreiro” –, ou mesmo à religião como um 

todo – “não sou católico, porque faço parte do axé”, alguém poderia vir a dizer. No contexto da anedota, 

deve-se entendê-lo por “princípio de realização”, ou um equivalente à expressão “que assim seja” – como 

acontece com o “amém” dos cristãos, conforme me explicou, certa vez, um sacerdote do Azun Dan.   

9 Na alusão a um espaço religioso visto como relativamente exótico, diverso das “igrejas” cristãs, católicas 

ou protestantes, e mais próximo dos “centros”, espíritas ou de umbanda. Dado que, ao menos nesses 
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Passados aproximadamente dois anos desde a chegada ao Ilê Asé Azun Dan, em 

janeiro de 2014 fui finalmente “recolhido” no terreiro para dali a alguns dias ser iniciado 

como ogã10, dedicado à divindade chamada Omolu. Nesse período de reclusão – quando 

os futuros filhos-de-santo permanecem por 21 dias guardados no templo, sujeitos a uma 

série de restrições comportamentais –, me acompanharam mais cinco noviços que teriam 

as suas consagrações com poucas horas de diferença em relação ao meu próprio rito; 

dentre eles, um primo. Durante todo o tempo, ficamos, ainda, sob as reponsabilidades de 

uma tia – hoje já falecida –, irmã biológica de minha mãe e atuante, na época, como iá-

dadê – ou seja, a incumbida de todos os cuidados então necessários aos neófitos11. Cada 

qual de nós, entretanto, responderia ao seu pai ou mãe-de-santo específico, em meio aos 

sacerdotes autorizados a iniciar filhos espirituais e, assim, também a cuidá-los no âmbito 

do Ilê. No meu caso, conforme o esperado, os vínculos primordiais se estabeleceram para 

com Helena Oliveira, na religião, Iá Oiá Mufacy, sacralizada naquele mesmo espaço, em 

1990, por Sérgio Aparício, ou Woodume Azuanun – o que o torna, portanto, meu avô-de-

santo. E como falou-se dos processos constitutivos dessas reclusões iniciáticas em 

praticamente toda a bibliografia clássica voltada ao candomblé12 – além de o assunto vir 

 
diálogos de cunho prático, muitos dos taxistas da cidade não fazem outras distinções para além dessa mais 

geral, a referência ao terreiro como um “centro” tende a partir dos próprios motoristas.    

10 Novamente em linhas gerais, apenas a fim de uma aproximação inicial, no Ilê Asé Azun Dan, considera-

se ogãs os sacerdotes do sexo masculinos inaptos para a incorporação, mas que, ainda assim, desfrutam de 

mediunidade. Por esse particular, assumem funções específicas, como o sacrifício dos animais, os toques 

da percussão, a manutenção do espaço físico, além do estabelecimento de “pontes” entre a realidade do 

terreiro e a dita “sociedade envolvente”.   

11 Silvana Burneiko, cujo nome religioso era Gitomy. Foi iniciada em abril de 1993 e faleceu em julho de 

2015, quando ocupava, conforme citado, o cargo de iá-dadê, ou a responsável pelos mínimos cuidados em 

relação aos neófitos durante seus períodos de “recolhimento”. É a também chamada “mãe-criadeira”, por 

exemplo, a incumbida de alimentá-los, levá-los ao banheiro e dar-lhes banho, além de resolver possíveis 

conflitos e crises ocorridos, entre os noviços, durante o ínterim da reclusão iniciática.       

12 Em suas análises acerca dos estudos das religiões de matriz africana no Brasil, autores como Patrícia 

Birman (1997) e Gabriel Banaggia (2008) concordam sobre uma inflexão ocorrida nesse campo a partir da 

década de 1970. Grosso modo, se antes as pesquisas tendiam a priorizar o candomblé baiano com traços – 

efetiva ou supostamente – “nagô”, tomando-o como paradigma dos cultos de caráter “afro” no Novo 

Mundo, agora ocorre uma ampliação desse interesse, sob a contemplação de outras expressões religiosas, 

mais sincréticas e disseminadas por todo o país. Além disso, em detrimento das abordagens descritivas – a 

fim de rastrear “africanismos” nos costumes –, as produções socio-antropológicas assumem esforços 

notadamente interpretativos, pelos quais a realidade vigente entre os fiéis passa a ser explicada desde fatores 

advindos da modernização na conjuntura nacional, e já não tanto mediante as referências de uma África 

originária. Sem entrar no mérito dos limites e rendimentos proporcionados por essa guinada, a considero, 

aqui, como um marco possível para identificar o período pré-1970 como “clássico”. E eu acrescentaria, 

ainda, que, com base em Márcio Goldman (2011), Roger Bastide poderia vir a ser um divisor de águas no 

caso dessa distinção, visto o autor francês ocupar “[...] uma posição ao mesmo tempo soberana e terminal” 

(p. 411) na primeira das tendências: no conjunto, os seus dois livros – complementares – de maior fôlego 

na temática religiosa afro-brasileira, publicados em 1958 e 1960, podem, afinal, ser acusados de 
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a ser retomado adiante, mais detalhadamente, aqui –, limito-me a dizer, por enquanto, que 

o “recolhimento” é uma ocasião de aprendizado intenso, não só pelo fiel acerca dos 

protocolos e códigos religiosos, mas dele, reflexivamente, em relação a si. Afinal, a futura 

posição lhe conferirá um novo lugar no cosmos, e, uma vez ocupado, toda a sua 

existência, vindoura e vivida, adquire sentidos antes desconhecidos: tudo aquilo que 

ocorrer, a partir dali, o será como alguém “do santo” – no jargão nativo –; e muito do já 

realizado, em certo grau, se desvela em vista disso. Trata-se, enfim, da preparação para 

um outro status, com consequências – futuras e passadas – aos que assumirão, agora, uma 

função sacerdotal. 

 

 

 
“nagocentrismo”, embora apontem, sobretudo no escrito mais tardio, para as injunções da sociedade 

brasileira na conformação de tais religiosidades.       

FIGURA 2. IÁ GITOMY, A MINHA TIA CARNAL, E MINHA MÃE AO FUNDO (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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No candomblé, como falam, “Exu consegue”, sem dúvidas, “matar um pássaro 

ontem com a pedra atirada hoje”; e foi o ocorrido em meu próprio percurso enquanto 

candomblecista e antropólogo. Poucos meses depois da iniciação, por algum motivo 

rotineiro participei de uma consulta oracular, então conduzida pela sacerdotisa 

encarregada de me introduzir nos cultos; e tudo ia normalmente: perguntávamos algo, ela 

lançava as peças do jogo e obtínhamos as orientações. Novas questões, outras respostas: 

“e, agora, a saúde?”; “e o amor?”; “e o trabalho?”. Até que, de maneira inesperada, 

Woodume Azuanun se manifestou, não exatamente através do oráculo; mas ele fez-se 

perceptível na intuição da mãe-de-santo. Segundo Mufacy, o fundador do Ilê Asé Azun 

Dan acabara de me designar para – a partir dali – registrar a trajetória do terreiro e 

reconstituir as suas “raízes”, que remetem a outros templos, localizados na Bahia – e, em 

certa probabilidade, no Maranhão. Eu soube, ainda, que Sérgio se ocupava não só com 

essa mesma tarefa, mas também na redação de uma obra bastante filosófica acerca do 

sacerdócio no candomblé; e seus “filhos” e netos-de-santo tentaram seguir os trabalhos, 

sem, contudo, terminá-los: “eles desistiam ou saíam da casa”, disseram a mim. Ao 

perceber a seara aberta, perguntei sobre a realização de um projeto científico em torno 

desses temas. Uma nova jogada dos búzios, e a intermediária do contato falou: “sim, é 

isso!; e ele está nisso com você; os orixás estão todos com você, e, se duvidar, meu ‘filho’, 

um dia você vai até pra África!”. Vinte anos após o evento, em 1994, nas piscinas de 

Bauru, a existência póstuma do sacerdote atravessou diretamente a minha vida, 

determinando-a, tanto no candomblé quanto na antropologia. Se a mãe-de-santo não se 

cansava de lembrar que “eu já era aguardado” no terreiro, dali em diante sabíamos algo 

da “missão” a me esperar naquele espaço, ou do(s) meu(s) “caminho(s)” – na religião e 

na academia.  

Por um lado, a demanda colocada pelo patriarca espiritual do templo abriu, a mim, 

possibilidades inimaginadas – pesquisar sobre a religião –, e às quais poderia haver a 

adesão ou não, a despeito das tendências favoráveis – segundo as disposições cósmicas – 

caso eu as seguisse. Nisso, “os orixás estariam todos comigo”, afinal; e sob esse apoio, 

quem sabe, coisas jamais pensadas poderiam vir a se efetivar – “até na África!”. De 

qualquer modo, quando aceitei trilhar essa via, houve, então, uma inflexão nos interesses 

e na atuação acadêmica: o papel como antropólogo seria apre(e)nder a religião, e minha 

sina religiosa era a antropologia – sacralizado, em suma, eu a faria, agora, conforme 

alguém “do santo”. Para isso, por outro lado, ao me posicionar, assim, no centro da 
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encruzilhada oferecida e encarar uma nova abertura, o vivido também se refez: surgiam 

indícios dos motivos de memórias tão nítidas quanto ao dia 08 de dezembro, em 1994; os 

porquês dos conselhos oferecidos à minha mãe acerca da insistência nos meus estudos; 

as razões pela chegada às Ciências Sociais e das duas reprovações – com desempenhos 

tidos como suficientes – nas tentativas de ingressar no doutoramento em uma sociologia 

com viés marxista; e até mesmo algo do nascimento na família biológica – quase toda de 

candomblecistas – que me deu o mundo. Aos que encontram “caminho” no candomblé, 

enfim, como recentemente já apontou certa autora, o acaso passa, de fato, a inexistir 

(FLAKSMAN, 2014)13. 

 

O(s) Caminho(s) da Pesquisa: ou, as “cartas marcadas” 

 

Na complexa mitologia dos candomblés, várias das narrativas sobre a criação 

contam o surgimento do mundo mediante uma separação primordial. Em algumas 

histórias, Olorum – Deus supremo e inapelável, sem culto e representação – lega aos 

 
13 Faço referência, aqui, à tese defendida pela antropóloga Clara Flaksman (2014) sobre o conceito de 

“enredo” nos candomblés da cidade de Salvador, e especialmente no Ilê Iya Omi Axé Iyamasé, também 

conhecido como terreiro do Gantois. Para a autora, a noção alude, ali, a uma relação ou, de maneira mais 

precisa, a um complexo de relações que pode envolver, ao mesmo tempo, fatores similares ou distintos 

entre si: como os humanos para com outros humanos; orixás para com orixás; e orixás com humanos. 

Ainda, esses “enredamentos”, nos quais sempre prevalecem as vontades dos seres – eu diria – “incorpóreos” 

diante dos “corpóreos”, remetem a tramas diacrônicas – na acepção de um fio narrativo contínuo – capazes 

de atribuir algum nexo às conexões sincrônicas e momentâneas – visto tratar-se de uma história sempre em 

construção. Outra característica apontada por Flaksman acerca do termo é a presença, em tais 

relacionamentos, das ligações familiares – contemporâneas e imediatas ou ancestrais e passadas – entre os 

“enredados”; e em última instância, normalmente, é essa familiaridade o que guia a chegada de alguém ao 

espaço religioso dos terreiros, e isso para além da sua consciência individual. Nas palavras da própria 

autora: “a vontade a ser atendida é a do orixá – e ela se manifesta, primariamente, pelo enredo. Foi assim 

que entendi, durante a pesquisa de campo, que não estava ali exatamente por vontade própria. [...] Era isso 

que me diziam: que eu devia ter enredo com algum orixá, ou então algum ancestral meu, por sua vez, tinha 

enredo com algum orixá, ou então algum parente meu teria enredo com alguma entidade e isso explicaria 

eu ter chegado ali” (p. 07. Grifos da autora). No entanto, “enredo”, como ela afirma na mesma tese, é algo 

diferente do “caminho”, que se define pela “[...] necessidade efetiva de entrar para a religião e dedicar-se a 

uma trajetória nela” (p. 08), devido à posse, por um indivíduo, de uma divindade particular que queira 

interagir com os humanos, participar das cerimônias e receber as obrigações daquele a quem se propôs a 

tutelar. No contexto do Ilê Asé Azun Dan, emprega-se, às vezes, os termos “enredo” e “caminho”, mas, para 

a minha situação, me deparei mais frequentemente com a palavra “missão”, também presente no trabalho 

de Clara Flaksman, mas desde uma citação de Ordep Serra: “[...] ‘só entra mesmo no Candomblé quem traz 

a missão, como um carrego’ [diria um nativo]. O termo [...] indica assim uma coisa imposta, com a qual se 

tem que arcar. Mais cedo ou mais tarde, a exigência que figura se revela, tal um peso a oprimir o sujeito. 

Pelo que alguns nos disseram, em certos casos o carrego pode ser herdado. Mas o destino é sempre a última 

explicação” (SERRA apud FLAKSMAN, 2014: 08. Nota 03. Grifo do autor). Seja como for, todas essas 

ideias, extraídas do próprio âmbito religioso, parecem adequadas para excluir ação do acaso e caracterizar 

as condições nas quais cheguei ao terreiro e, ali, fui designado ao cumprimento de uma atribuição mais 

específica.               
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orixás, seus descendentes mais diretos, a gênese da Terra, posteriormente povoada pelos 

homens e mulheres cujas vidas e os destinos lhe pertencem. Em outras, nos tempos 

imemoriais, as divindades e os humanos compartilhavam de um mesmo espaço, quando 

– seja por uma indiferença exacerbada dos segundos para com as primeiras ou pela 

violação das regras ali estabelecidas – abriu-se, então, a barreira cósmica entre ambos. De 

qualquer maneira, segundo os mitos, as existências encontram-se hoje divididas em dois 

planos básicos, que podem ser complicados conforme o avanço na questão. De um lado, 

o Orum, habitado, nos seus nichos, por toda a sorte de seres espirituais – do Grande 

Criador, e as deidades, aos nossos ancestrais familiares –; em outro, o Aiê, das coisas e 

pessoas materiais. Tem-se, ainda, no imenso leque das narrativas, que, na dimensão 

etérea, os orixás repartem domínios e tarefas originárias, sem medir esforços na busca 

pela ampliação de seus poderes. Valem-se, diria o sociólogo Reginaldo Prandi, “[...] de 

todos os artifícios e artimanhas, da intriga dissimulada à guerra aberta e sangrenta, da 

conquista amorosa à traição”; “[...] alegram-se e sofrem, vencem e perdem, conquistam 

e são conquistados, amam e odeiam” (2001: 24) – é Oiá que tenta roubar o fogo do amado 

Xangô; Ifá e Ossanha em disputa na primazia das adivinhações; Exu a conferir o poder 

da faca ao parceiro Ogum etc. Sob miríades de relações, enfim, os deuses exercem, 

temperamentais, desde a sua esfera existencial, influências nas trajetórias terrenas dos 

indivíduos por quem intercedem junto a Olorum14. 

São nesses termos que para os adeptos do candomblé não existe o acaso – ou, 

como observa Roger Bastide (2001 [1958]), na tradição africana iorubá a sorte não é uma 

qualidade fortuita, mas, sim, prova da benção advinda de deuses pessoais. Se isso 

acontece, é, então, porque no meio dos candomblecistas nada daquilo que ocorre em suas 

vidas escapa das vontades cósmicas próprias a outros seres, diversos, por sua vez, dos 

humanos. No final da década de 1930, a antropóloga estadunidense Ruth Landes parece, 

 
14 O repertório mítico dos candomblés é realmente vasto e complexo. Nesse parágrafo me atenho aos 

pressupostos extraídos da mitologia chamada “nagô”, que remete aos povos de língua iorubá que habitam 

ou ocuparam a região onde está localizada a atual Nigéria. Essas ideias e denominações – Olorum, orixás, 

Iansã, Xangô, Ifá, Ossanha, Ogum, Exu –, portanto, não são condizentes com os arranjos narrativos 

seguidos, reproduzidos ou (re)criados entre os candomblecistas cujos templos alcançam, por exemplo, 

referencialmente, as matrizes geográficas, culturais ou existenciais dos “jêje” ou, então, dos africanos 

nomeados “congo” e “angola”. Para todos esses casos, os mitos podem ser encontrados dispersos pela 

bibliografia já escrita, direta ou indiretamente, sobre a temática das religiões de matriz “afro” no Brasil. 

Contudo, Prandi (2001) considera a sua compilação como a mais completa dentre as realizadas até o 

momento, e ali podem ser encontradas histórias acerca da criação desde o ímpeto inicial do Deus supremo 

(Orixanlá cria a Terra, p. 501; Obatalá cria o homem, p. 503) ou a partir das transgressões humanas 

(Obatalá separa o céu e a Terra, p. 514), bem como aquelas com alusões à divisão dos poderes entre os 

orixás (Iemanjá ajuda Olodumare na criação do mundo, p. 380).      
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mesmo, ter se impressionado com o fato de os “negros brasileiros” – como diziam, na 

época, os pesquisadores – inadmitirem as doenças ou a morte, o casamento feliz e/ou os 

sucessos sem que essas questões envolvessem forças misteriosas – de Deus, dos santos 

e/ou dos orixás – em seus atos protetores ou punitivos (LANDES, 1994 [1947])15. E na 

literatura antropológica, da obra seminal de Raimundo Nina Rodrigues às etnografias 

contemporâneas, multiplicam-se os exemplos, como aquele do episódio narrado, em 

1896, pelo médico legista: após tentativa fracassada de homicídio, por um homem diante 

sua própria esposa, o punhal usado na agressão fora deixado, com base na ordem dada 

por Ogum – então em terra –, sobre um rochedo protegido; e, assim, o criminoso estaria 

a salvo da perseguição policial. Em textos já bem mais recentes, o espanhol Roger Sansi 

(2005, 2009) aborda casos especialmente tocantes para ilustrar a formação dos altares, 

nos terreiros, a partir de encontros entre itens materiais e fiéis: se esses “descobrem” 

aqueles, é porque são literalmente chamados pelos primeiros – ao menos nas situações 

etnográficas como a da mãe-de-santo que ouve um espírito persuadi-la a achá-lo e 

recolhê-lo, em faces de pedra, nos escombros do lar outrora habitado por sua irmã16. Ou, 

ainda, segundo a expressão recorrente de Iá Mufacy, no dia-a-dia do Ilê Asé Azun Dan: 

ao revés da simples sorte, “as cartas” – no candomblé – “estão marcadas”. 

No que toca ao templo aqui em questão, os desdobramentos cósmicos decorrentes 

do falecimento de Sérgio Aparício não influenciaram apenas o curso de minha vida, mas 

também alcançaram, direta ou indiretamente, as trajetórias de diversas outras pessoas 

vinculadas ao espaço por ele criado. Simultaneamente ao episódio ocorrido comigo nas 

piscinas de Bauru, iniciava-se, pois, no Azun Dan, uma série de ritos funerários que se 

prolongariam pelos próximos 21 anos; esse processo ainda seria coincidente, desde certo 

ponto, com o início de uma – não obstante as vontades divinas – nada incontroversa 

dinâmica sucessória. A nova liderança precisava ser escolhida, e, conduzidos os 

procedimentos ritualísticos necessários para tanto, alguns dos filhos-de-santo aceitaram-

 
15 A pesquisa de campo que originou o livro de Landes aconteceu, como se sabe, nos anos de 1938 e 1939, 

mas só foi efetivamente publicada em 1947. 

16 Para maior precisão, Sansi fala, mesmo, em “coincidência” e “imponderável”; por exemplo: “mesmo que 

[os elementos dos ‘assentos’ (ou altares do candomblé)] sejam comprados, o que importa é que tem de 

existir um elemento de coincidência, um imponderável” (2009: 150). No entanto, algumas das situações 

etnográficas trazidas em seus artigos não deixam dúvida sobre esses encontros serem presididos por 

agências distintas das exercidas pelas pessoas-humanas, o que colocaria o “acaso” em outros termos. Talvez 

se trate da preferência do autor pelo uso de palavras mais próximas do universo “ocidentalizado” da 

antropologia, não obstante sejam outra coisa; ou, então, da própria descrença nessas ações, a despeito dos 

esforços antropológicos quanto à consideração dos elementos constitutivos dos altares enquanto coisas, em 

si vivas.    
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na, talvez algo aliviados devido ao desejo dos orixás quanto à continuidade da casa; 

outros, contudo, discordaram do nome indicado para a herança, deixaram, assim, o 

terreiro e seguiram os destinos – junto aos seus deuses – longe dali. Os cargos ocupados 

por parte desses últimos ficaram, então, vagos e careciam ser preenchidos dentre os fiéis 

remanescentes, cujos passos no candomblé seriam igualmente transformados – cada um 

à sua maneira – sob a luz desse evento capital – a morte física de Woodume Azuanun. 

Como ocorreria comigo – vinte anos mais tarde –, aqui, também, diversos futuros seriam 

parcialmente revelados e novos passados se recriariam, sinalizando o modo pelo qual tais 

“cartas” estiveram “marcadas”. 

 

 

 

FIGURA 3. SÉRGIO ROBERTO APARÍCIO, WOODUME AZUANUN (ACERVO DA CASA). 
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Primeiro, quanto às cerimônias póstumas – às quais, ali, chamamos “axexê” –, 

cabe dizer que têm por finalidade organizar as experiências do falecido para com os 

mundos dos vivos e dos mortos – o Aiê e o Orum. Afinal, a pessoa, quando iniciada no 

candomblé, se submete, ao longo da vida terrena, a rituais periódicos e cumulativos, a fim 

de ampliar e aprofundar os vínculos em relação aos seres da sua comunidade, inclusive, 

e sobretudo, aqueles presentes no plano “astral”; dada a morte física, tais procedimentos 

devem, então, ser desfeitos, visto tratarem-se da construção de laços concernentes àquela 

existência individual durante a sua estadia nesta dimensão, a dita “concreta”, e que já não 

mais se verificam – ao menos, não como foram outrora. A função básica do rito é, assim, 

desligar o morto dos elos constituídos quando em vida e enquanto alguém materialmente 

vivo; pois, conforme observou Róbson Cruz (1995), se os trabalhos não se realizam, pode 

ocorrer de o espírito continuar entre os viventes-carnais, seja devido à falta de consciência 

acerca da sua nova condição ou pelo apego às coisas terrenas anteriormente por ele 

prezadas – lugares, objetos, pessoas –, impedindo-o de prosseguir na trajetória que lhe 

diz respeito, agora, sem as restrições corpóreas. Sob essa lógica, a quantidade e a extensão 

dos axexês são sempre proporcionais à graduação daquele a quem o cerimonial é 

encomendado; e para Woodume Azuanun, fundador de um templo, consagrador de muitos 

filhos-de-santo e sacerdote com diversos expedientes ritualísticos cumpridos17, foram-lhe 

dedicadas sete séries, compostas por sete noites cada, exceto a última: a primeira delas 

em janeiro de 1995, trinta dias após o seu falecimento; as subsequentes, quando passados 

um, três, sete, quatorze e 21 anos desde esse marco, com acréscimo de uma festa ao fim 

da derradeira celebração. 

Já a decisão sobre a herança do terreiro ocorre em 1996, simultaneamente ao axexê 

realizado após um ano da morte de Sérgio Aparício – ínterim no qual a casa ficou na 

responsabilidade provisória de Woodume Amo Aguessinum, então ocupante do cargo de 

ojé no Ilê Asé Azun Dan18. Conta-se que, nessa data, todos os membros do templo foram 

 
17  Conforme os arquivos mantidos no Ilê Asé Azun Dan, estima-se que Sérgio Roberto Aparício, ou 

Woodume Azuanun, quando de seu falecimento corpóreo, tenha iniciado algo em torno de 115 filhos-de-

santo, além de ter conduzido várias das cerimônias chamadas borí, nas quais, grosso modo, cria-se um 

primeiro vínculo mais ritualizado – não tão decisivo quanto aquele proporcionado pela efetiva iniciação, 

mas que, em vários casos, a precede – do fiel para com o seu orixá pessoal, e também junto ao potencial 

pai-de-santo e ao terreiro do qual provavelmente qual virá a se tornar parte.     

18 Novamente, apenas para uma primeira aproximação, necessária nos limites destas palavras introdutórias, 

a partir, por exemplo, da distinção proposta por Bastide (2001 [1958]) entre os sacerdócios referentes aos 

homens enquanto indivíduos (babalaôs), aos homens para com a natureza viva (olossains), aos deuses 

(babalorixás ou ialorixás) e aos mortos, os ojés seriam os responsáveis pela condução dos cultos a esses 

últimos.    
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reunidos em torno de um oráculo especial, cujas determinações apontaram, inicialmente, 

para um “filho” ou “filha” do orixá Ogum como o(a) sucessor(a) de Azuanun. Sob novos 

apelos oraculares – em um sistema operacionalizado por exclusões –, finalmente os 

deuses revelaram os seus desejos por “Dona” Ana Santos Novais, ou Iá Bagunin. A 

escolha, dizem, foi surpreendente pelo fato de, na época, a nova líder do espaço contar 

apenas sete anos desde a sua iniciação; contudo, retrospectivamente, sabe-se, hoje, dos 

prováveis motivos envolvidos em uma outra cerimônia, conduzida no começo de 1993, 

quando o fundador da comunidade – um ano antes da morte – atribuiu prematuramente o 

status de mãe-de-santo àquela que viria a ser a sua herdeira – algo que, conforme o 

protocolo religioso, estava previsto para três anos mais tarde 19 . De todo modo, a 

designação foi, por ela, aceita, mas em condição de a liderança transitória, Aguessinum, 

permanecer sempre ao seu lado e ajudá-la na direção do Ilê. E naquela noite, ainda, o 

próprio Ogum da recém escolhida zeladora da casa, incorporado, alçou Helena Oliveira, 

ou Iá Oiá Mufacy, ao posto de “mãe-pequena”, iá-quequerê, do terreiro – e segundo ela 

mesma, esse acontecimento lhe fora predito há vinte anos por uma das entidades que a 

acompanham desde a juventude na umbanda. Futuros revelados, passados refeitos. 

Tais arranjos, entretanto, não foram bem recebidos por todos os presentes, 

sobretudo devido à relativa inexperiência de parte dos personagens neles envolvidos. 

Houve, assim, o que denominam a “época da debandada”, na qual o quadro coletivo de 

fieis chegou a ser composto por somente 16 pessoas – e, coincidência ou não, esse é o 

número tradicional de deuses saudados nos festejos públicos da religião. A partir da 

história frequentemente relembrada pelos mais velhos, foi, inclusive, durante certa dessas 

celebrações que eles se deram conta de um cenário tomado, em aparência, como 

desolador. Algum dos adeptos da casa, ao mirar incrédulo a imagem do salão de festas 

quase vazio, lançou: “o terreiro está acabando; o que nós vamos fazer?”. A resposta, nesse 

mito local, coube a uma das figuras mais improváveis, conhecida, ali, como “Pai” Rui – 

hoje, o primeiro dos ogãs em antiguidade, porém notável dada a forma brincalhona e 

debochada com a qual costuma tratar quase todas as coisas –: “se nós não sabemos o que 

fazer, os orixás, sabem; e se a gente não confiar neles, isso aqui deve, mesmo, terminar, 

porque acabariam as razões de seguirmos com esse ‘axé’”. E sob as vontades e sabedorias 

 
19 Me refiro, aqui, à cerimônia conhecida como decá, em que se atribui, a alguém, o título de iá, entre as 

mulheres, ou ebâmi, no caso dos homens, pelos quais ambos adquirem o direito de iniciar os seus próprios 

filhos-de-santo. Via de regra, isso não costuma ocorrer antes de passados, no mínimo, setes anos desde os 

ritos iniciáticos.   
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divinas, o templo continuou; prosperou mediante dezenas de novos “filhos” iniciados em 

torno das lideranças estabelecidas, ou do “jogo” já “marcado” ao redor de Iá Bagunin, Iá 

Mufacy e Woodume Aguessinum. 

Tendo em vista toda essa situação, quando fui iniciado como ogã, e logo após, ao 

ter o “caminho” ou a “missão” revelada, em 2014, na consulta aos búzios, o terreiro já se 

preparava para a realização do derradeiro axexê de Azuanun – sucedido por uma festa – 

no começo de 2016. Uma vez cumprido o evento, o patriarca do Azun Dan passaria a ser 

considerado formal e efetivamente como um espírito ancestre ligado à casa, e o Ilê 

adentraria, assim, em nova fase. Isso mobilizava toda a comunidade e lhe servia de 

explicação a diversos dos fenômenos ali ocorridos. Os filhos-de-santo que se 

desentendiam; os neófitos que chegassem e lhes fossem descobertas a regência por 

divindades até então inéditas naquele lugar; o terceiro que se decidisse em abandonar o 

templo; as inovações rituais promovidas pelos sacerdotes; ou, ainda, alguém a quem fosse 

atribuído um novo cargo na hierarquia: tudo isso podia ser relacionado – conforme as 

expressões locais – ao “caldeirão astral”, “mexido” como que pela imensidão das mãos 

cósmicas – já a “fervilhar” –, e cujos primeiros respingos podiam ser apontados no plano 

mais imediato das relações visíveis. Muitos dos fatos menos corriqueiros eram avaliados 

pelos adeptos em referência a essas revoluções sobrenaturais, e sob fórmulas do tipo: “não 

esqueça do axexê de 21 anos”; “logo vão chegar os 21 anos [desde a morte de Woodume 

Azuanun], e o ‘caldeirão’ começou a ‘ferver’”; “as ‘coisas’ estão ‘pegando fogo’”. E tais 

“chamas”, nos seus “respingos flamejantes”, decerto, revelariam como que a “marcação” 

em algumas novas “cartas”. 

Se, por um lado, uma vez cumprido o seu axexê de 21 anos, Azuanun prosseguiria 

em sua trajetória ancestral, desvinculando-se definitivamente das amarras terrenas, por 

outro, isso significava também, de certo modo, a conclusão nos trâmites de entrega do 

templo à sucessora; e de maneira alguma o fato encerraria as consequências da transição, 

mas, pelo contrário, na intuição dos adeptos, a consolidação do processo poderia 

intensificá-las. Nesse mesmo passo, no calor dos acontecimentos que começavam a 

“pegar fogo”, eu contava com um campo todo disponível para a realização de uma 

etnografia no âmbito do Azun Dan. Diante da experiência pessoal e decisiva na mesa do 

oráculo, o meu ímpeto era descrever e pensar a dinâmica da casa desde as influências 

exercidas por incorpóreos – deuses, antepassados e outros espíritos, nas relações travadas 

entre si – sobre as pessoas-humanas; e ainda sem um norte específico, apenas se fazia 
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claro, no início, que naqueles jogos de “cartas já marcadas” tais ações não poderiam ser 

ignoradas – e a minha própria vida fora, pois, ali decidida nesses termos. Depois, 

entretanto, parcela dos fieis sugeriu e incentivou a abordagem, no trabalho, do processo 

de herança do templo – mantidas as referências –, com foco em seus desdobramentos 

imediatos – ou aqueles alcançados segundo o tempo hábil até o depósito da tese. Tratava-

se de uma conjuntura inédita, e importava aos filhos-de-santo que, dela, ficassem certos 

registros, já que me dispusera a escrever acerca do terreiro. Em termos objetivos, portanto, 

na pesquisa da qual este texto resulta, procurei contemplar algo das agências cósmicas 

empreendidas entre os habitantes do Orum e cujas disposições recobrem os fenômenos 

aparentemente humanos do Aiê, e sem desprezar o quadro da transmissão de lideranças 

aqui em questão – onde culminará o texto desta tese. 

          Todavia, dado os impactos desse processo ainda se encontrarem em curso, e diante 

da impossibilidade de mesmo que somente tangenciá-los na sua real extensão e 

contextura, a minha intenção, aqui, foi produzir um texto etnográfico no qual isso pudesse 

ser compensado. Assim, abordei, no final, os fenômenos hoje pulsantes, a fim de atender 

o desejo posto pelos meus irmãos-de-santo; mas para dar rentabilidade à tese, promovi 

espécie de preparação, balanceada, das pautas “quentes” – acerca da herança do terreiro 

– com aquelas informações “estabilizadas”, acessíveis na história e no cenário empírico. 

Resultou-se, pois, um relato descritivo e cujo fio vai das origens longínquas de formação 

do lugar, compreende a atual estrutura física e as suas dinâmicas morfológico-sociais, e 

culmina em dilemas contemporâneos advindos da sucessão e seus desdobramentos 

imediatos. Sob a premissa local de que a sorte e o acaso têm pouco – senão nenhum – 

peso explicativo defronte as ingerências daqueles seres oriundos do plano imaterial, em 

todas as entradas dessa descrição meus esforços se deram no sentido de povoá-las pela 

presença de tais personagens cósmicos enquanto protagonistas – ou então, como forças 

autônomas, nas relações tecidas entre si ou, sobretudo, junto às pessoas-humanas, 

sujeitas, sempre, aos efeitos das tramas passadas no sobrenatural, no “astral”. É o caso, 

por exemplo, daquela cena vivida, por mim, quando Woodume Azuanun legou certa 

“missão” e mobilizou os orixás a meu favor; ou o da sucessora escolhida segundo a 

vontade dos deuses; e, ainda, o de seu Ogum pessoal, ao confirmar o predito de certa 

entidade, duas décadas antes, acerca da futura “mãe-pequena” do Ilê – aqui, homens e 

mulheres confiados às sabedorias divinas; é o que se diz no apelo do ogã durante a “época 

da debandada”. 
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*** 

Sob a licença (“agô”, dir-se-ia no templo) para uma síntese, digamos, formalmente 

antropológica, essa postura – a de admitir autonomia nas ações das forças sobrenaturais, 

para, assim, dar-lhes o máximo protagonismo possível – é inspirada pelo princípio 

teórico-metodológico chamado “simetrização”20, conforme alguns autores desta área. A 

ideia ganha sentido ao considerarmos, primeiramente, um conceito clássico – talvez 

definitivo – de antropologia, tal qual aquele, por exemplo, em Claude Lévi-Strauss ao 

professá-la a “ciência social do observado” (1978 [1953]: 404); mas deve-se reter também 

que, apesar dessa formulação, os antropólogos – durante toda a história da disciplina – 

tenderam a impor, nas análises, as suas próprias noções explicativas em detrimento 

daquelas expressas pelas populações descritas21. Para acionar um caso ilustre, é o que se 

percebe, pois, nas avaliações como as de Edward Evans-Pritchard acerca da bruxaria 

zande, na África Central, no decênio de 1930. Em resumo, se os embruxamentos seriam 

mental e coletivamente coerentes – ou, então, providos de racionalidade e até mesmo 

contributivos na manutenção da “estrutura social” ali considerada –, “[...] da forma como 

os Azande os concebem, os bruxos [por sua vez] não pode[ria]m evidentemente existir” 

(EVANS-PRITCHARD, 2005 [1937]: 49)22. É esse tipo de afirmação que, no limite, leva 

 
20 Em uma referência rápida, a proposta da “antropologia simétrica” foi bastante popularizada com algumas 

obras de Bruno Latour (1997, 2009), que defendeu a aplicação dos princípios de análise distintivos da 

disciplina às próprias práticas científicas, para, assim, estranhá-las e descrevê-las na dinâmica de 

“produção” dos seus “fatos”. Nesse sentido, não obstante sua legitimidade no chamado “ocidente”, a 

ciência, quando apreendida como “construção”, se torna um regime de verdade, dentre vários. Já Eduardo 

Viveiros de Castro (2012) e Márcio Goldman (2008, 2009) parecem priorizar a ideia de “simetrização”, em 

detrimento da “simetria”. Pois, consideram que as realidades, em suas possibilidades distintas, quando 

confrontadas com aquela vivenciada pelo antropólogo, desvelam o caráter também “criado”, e não apenas 

“constitutivo”, do arcabouço que forjou a antropologia, formado por noções dificilmente traduzíveis em 

outras cosmologias. Para os autores, como se verá, trata-se, então, mais de “simetrizar”, ou de realizar um 

movimento, algo transitivo, que denota a desestabilização e, consequentemente, a renovação das ciências 

21 Como é sabido, apesar da definição seminal que propõe, até mesmo o próprio Lévi-Strauss apelou, em 

parte de sua obra, por exemplo, às noções de “estrutura” e “inconsciente”, dentre outras mais que lhe são 

derivadas. No entanto, nas Mitológicas (2010 [1964]) ele defende, por exemplo, que os mitos viajam pelo 

continente americano como versões uns dos outros e que se pensam entre si por meio dos homens. Se 

qualquer narrativa indígena é, pois, um código de segunda ordem, a série escrita pelo autor fornece um 

fundo de terceira ordem e pelo qual os mitos podem ser indefinidamente (retro)projetados sobre suas 

variações. Ao contrário de trabalhos anteriores, realizados sob cortes bastante rígidos entre os recursos 

explicativos locais e aqueles mobilizados pelo autor na autoridade científica, a manobra analítica, aqui, é a 

de uma transformação empreendida em zona de tradutibilidade, mesmo, para com os fenômenos abordados. 

22 Embora Evans-Pritchard seja muito estimado como um verdadeiro mestre das descrições, a qualidade de 

seus relatos não o isenta das críticas aos moldes daquelas desenvolvidas, de certa forma, por Jeanne Favret-

Saada (2005 [1990]) e Emerson Giumbelli (2006). As vívidas cenas trazidas pelo etnógrafo inglês acerca 

da bruxaria entre os zande, afinal, obedecem a uma tendência vigente no meio antropológico britânico da 

época, o estrutural-funcionalismo, comprometido com posturas teórico-metodológicas como a sincronia e 

o empirismo, em resposta ao período evolucionista da disciplina – algo, aliás, que conforme o segundo 

examinador, dentre os aqui destacados, não o exime enquanto entrada possível para uma antropologia das 
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o etnólogo Eduardo Viveiros de Castro a apontar, em panorama mais amplo, que nos 

esforços relativistas para traduzir as sabedorias locais nas vozes cientificas, os teóricos 

acabam só por “[...] explicar cientificamente como e por que o ‘outro’ não consegue se 

explicar cientificamente” (2002: 197) – ou, leia-se: nos seus ímpetos descritivos, eles 

terminam em reforçar, quase sempre, os discursos sobre si e as suas categorias, e, 

ademais, reiteram ingenuidade, incorreção, por parte dos observados. “Simetrizar” seria, 

assim, de início, uma atribuição deliberada e efetiva da equidade de direitos entre 

etnógrafo e interlocutores das descrições. Tornar-se-ia inegável, nessa linha, a existência 

dos bruxos, tanto quanto o é a dos orixás e demais espíritos. 

Na aproximação direta com o candomblé e as várias religiões de matriz africana 

no Brasil, o antropólogo Márcio Goldman assume parecer análogo ao colocado acima. 

Embora em 2009 tal autor já atentasse para um paradigmatic shift – uma “virada de 

modelo” – no campo dos ditos estudos “afro-brasileiros”, isso somente ocorria porque, 

nos pressupostos da disciplina, os fenômenos religiosos eram, até então, tratados como 

fossem “ilusões nativas”, “[...] mesmo reduzida[s] a uma espécie de mínimo necessário” 

(2009: 132); e ao qualificá-los desse modo, as teorias antropológicas legitimavam a si 

próprias enquanto maiores privilegiadas na elucidação da realidade. Ou, com outros 

termos, ao menos parte dos acontecimentos vistos nos espaços de culto foi historicamente 

explicado, em maneira típica, ora nas bases “psicofísicas” – como o fez Nina Rodrigues 

–, ou, ainda, pela tomada dos fatores “culturais” na condição de chave determinante – 

naquela inclinação vigente até a década de 1970 –, e, enfim, desde as “estruturas” socio-

político-econômicas – no movimento um pouco mais atual (BANAGGIA, 2008). Nessa 

sucessão de paradigmas, os relatos etnográficos como que convertiam as premissas 

correntes entre os fiéis em outros discursos a priori confiáveis – elaborados no campo 

das ciências –, corrigindo-as mediante termos distintos, distantes, da realidade descrita. 

 
mentalidades. De todo modo, na chave funcionalista, o autor pretende, no seu livro, “[...] estudar as relações 

entre essas práticas e crenças entre si [a bruxaria, a magia e os oráculos], mostrar como formam um sistema 

racional e investigar como este sistema racional se manifesta no comportamento social” (EVANS-

PRITCHARD apud GIUMBELLI, 2006: 264. Grifo meu). Ao expor seus objetivos desse modo, ele parece, 

assim, se enquadrar no incômodo de Jeanne Favret-Saada quanto ao estudo do fenômeno: a análise da 

bruxaria limitada aos atos empiricamente verificáveis, e sobretudo à dinâmica de acusações, legando todo 

o plano sensível da questão às ocorrências falaciosas. Ao menos é isso o que ela dá a entender em seu artigo, 

quando escreve: “de maneira geral, haveria nessa literatura um perpétuo deslizamento de sentido entre 

vários termos que teria sido melhor distinguir: a ‘verdade’ vinha escorrer sobre o ‘real’, e este sobre o 

‘observável’ [...] Essa nebulosa de significações tinha por único traço comum o fato de opor-se a seu 

simétrico: o ‘erro’ escorria sobre o ‘imaginário’, sobre o ‘inobservável’, sobre a ‘crença’ e, por fim, sobre 

a ‘palavra nativa’ (2005 [1990]: 156).             
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Em suma, do estado de sonambulismo provocado (NINA RODRIGUES, 2006 [1896, 

1897]) às disputas pelo mercado religioso do país (MAGGIE 2001 [1976]; DANTAS, 

1988; CAPONE 2009 [1999]; dentre vários), o que se passa nos cenários dos terreiros 

sempre teve algo de outras coisas além – e aquém – das agências cósmicas per se, 

tornando-as, portanto, focos dignos das “simetrizações”: uma proposta necessária rumo 

àquela “ciência social do observado”, aqui proferida sob as vontades e ações das forças 

espirituais; literalmente, as maiores razões de ser em um templo, como o Azun Dan23. 

Cabe ainda indicar que dado o desequilíbrio das forças envolvidas na produção do 

conhecimento antropológico, a paridade que se quer com as “simetrizações” exige, por 

sua vez, uma “[...] assimetria compensatória destinada a corrigir uma situação assimétrica 

inicial” (GOLDMAN, 2008: 07). De maneira alguma, no entanto, esse movimento contra-

corretivo implica “[...] descobrir igualdades, semelhanças ou identidades entre 

antropólogos e nativos, teorias cientificas e cosmologias indígenas, e assim por diante” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2012: 164) – pois, afinal, isso incorreria novamente nos 

limites e riscos do relativismo. Ao inverso, trata-se de uma reversão: a de “[...] pensar a 

antropologia ocidental por via das antropologias indígenas antes que o contrário” (p. 164), 

para, assim, intensificar as diferenças e dar reflexividade às ciências formais. O 

“observado” emerge como autor último das suas próprias teorias, enquanto o etnógrafo, 

no lado oposto, recua na ambição de deter “as” verdades – agora, nada estáveis. E em um 

paralelo imediato, todo o arsenal teórico das ciências já não cabe necessariamente ao 

candomblé; mas os saberes construídos nos terreiros podem se tornar potentes aos 

cientistas no pensar das realidades, sejam quais forem. Passa a imperativo, então, pôr em 

suspenso as premissas acadêmicas, para instituir o que Goldman (2016: 34) chamaria 

 
23 Em manobra retórica, destaquei, aqui, o que poderíamos qualificar como dois polos típicos na trajetória 

mais ampla da antropologia das religiões de matriz africana no Brasil – isso, até o recente paradigmatic 

shift apontado anteriormente. Quanto ao primeiro deles, representado por Nina Rodrigues, suponho que as 

críticas estejam há muito tempo consolidadas. No outro extremo, sublinho algumas obras referenciais 

daquilo que, com base em Birman (1997), Banaggia (2008) e Goldman (2011), chamaríamos de “virada 

sociológica” nesse campo de pesquisas. O segundo, dentre os autores, aponta, pois, como – nas críticas a 

um modelo anterior, “culturalista” – os etnógrafos se distanciaram demasiadamente dos interlocutores das 

suas pesquisas, por exemplo, ao submeter a realidade dos terreiros aos jogos de poder travados em uma 

longínqua dimensão socio-política-econômica que, nos trabalhos indicados, passaria a orientar a vida dos 

religiosos para além das consciências e premissas próprias. Já a tendência, diríamos, “intermediária”, a 

“culturalista” – situada entre o “racialismo” de Nina Rodrigues e o “sociologismo” mais recente –, teve o 

seu auge nas décadas de 1930, 1940 e 1950, desde nomes como Arthur Ramos, Edison Carneiro, Donald 

Pierson, Ruth Landes e Melville Herskovits: de algum modo, todos eles estiveram imersos no debate acerca 

dos encontros de brancos e negros no Novo Mundo, valendo-se, direta ou indiretamente, das noções de 

“contato”, “assimilação”, “aculturação” etc. para interpretar as sobrevivências ou dissoluções de traços 

culturais africanos nas américas.    
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“[...] uma espécie de ‘não-sabemos’ transcendental” 24 , com o abandono de grandes 

pretensões explicativas em favor das modestas descrições. Tais relatos, contudo, 

ultrapassam as simples mimeses, porque estão muito além da mera narrativa acerca do 

“outro” e de seu universo; e também escapam da imposição externa nos modos como esse 

mundo deve e quer ser pensado: o intuito é levar aos demais pesquisadores os meios de 

fazê-lo para conceber um outro real. E antes de constranger os fenômenos religiosos em 

referências exógenas, pré-concebidas, descrevemo-los nas criatividades conceituais e 

práticas ali vigentes, e que aqui convergem, em tudo, nas ações dos seres incorpóreos. 

Dessa inspiração “simetrizante”, ao considerar seriamente os seres imateriais em 

suas ingerências na seara concreta, as pressuposições tradicionalmente acionadas, de 

modo típico, antes do paradigmadic shift identificado por Márcio Goldman (2009) me 

parecem ter deixado escapar um princípio fundamental nos candomblés – ou, pelo menos, 

não lhe deram devida atenção. Tais tentativas de aproximação, cada qual inserida nas 

tendências mais gerais, então, vigentes, preconizam, no limite, “cortes”, “divisores”, 

dados previamente na parte dos pesquisadores. No trabalho inaugural de Nina Rodrigues 

(2006 [1896, 1897]), a questão espiritual dos transes místicos deriva do “psicofísico”; os 

seus críticos posteriores substituíram essa instância explicativa sob a ênfase dada na 

“cultura”, e se, cá, no Brasil, “legítima” e condizente àquilo já registrado nas matrizes 

“originais” africanas, situadas no oposto do Atlântico; da manutenção, ou não, de traços 

culturais durante e após os fluxos mercantis dos escravizados vindos dali, a “virada 

sociológica” (BANAGGIA, 2008) contornou forças cósmicas para enquadrar templos nas 

imperiosas disputas, agora, internas, do mercado religioso. De dentro, do aparato 

psíquico, para fora, ou, ao contrário, das heranças e reinvenções nos costumes, e nas 

imposições mercadológicas, há em comum grandes cisões e influências abstratas outras 

– “mente”, “cultura”, “mercado” –, que prevalecem àquelas a quem candomblecistas 

entregam suas vidas. E quando essas últimas ganham o foco, se verá, desde certo patamar 

da tese, criações conceituais emergidas das relações dos seres etéreos – para consigo e 

conosco – despontarem “situacionais”, “plásticas”, “múltiplas”: dificilmente serão rígidas 

 
24 Em espanhol no original, presente na seguinte passagem: “[...] nuestro problema es cómo incluir la 

realidad definida por las personas con quienes vivimos en el conjunto de las relaciones que describimos y 

analizamos sin que, subrepticiamente, la realidad de esa realidad sea negada. Es cierto que se trata aquí de 

cosmopolítica, pero de cosmopolítica en ese sentido preciso establecido por Isabelle Stengers (2007), que 

conecta el concepto con lo que la autora considera un ‘desconocido’ fundamental. En otras palabras, me 

parece que la cuestión que no podré desarrollar es si somos capaces de practicar antropología a partir de 

una especie de ‘no sabemos’ transcendental” (GOLDMAN, 2016: 34). 
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e prescritivas. Daí os proveitos na mudança de perspectiva, ademais da curiosidade 

desinteressada e/ou do compromisso antropológico em acreditar na “ciência do 

observado”: esse ensina ao antropólogo como quer e precisa ser visto, entendido. E, não 

bastasse, lhe oferece recursos intelectuais novos, e talvez proveitosos alhures; e, 

certamente, passíveis de dar reflexividade ao arcabouço antropológico anterior, “estável”, 

seja nos limites ou nas potencialidades contidas ali.         

* 

Para retomar, então, as ideias correntes nos terreiros acerca das relações entre 

forças espirituais e pessoas-humanas, costuma-se dizer, ali, que essas últimas – ou, pelo 

menos, o contingente tido como apto às incorporações – são “cavalos-de-santo”. Embora 

Bastide (1973) já tenha há muito atentado ao fato de a expressão extrapolar o cenário 

brasileiro – pois há registros dela em outros países americanos e na África –, por aqui, 

esses termos – conforme propôs Arthur Ramos, no livro de 1934 – denotariam os 

humanos como “[...] instrumento[s] de que o orixá se utiliza para as suas manifestações 

e de que não pode prescindir” (RAMOS, 2001 [1934]: 201). Apesar das outras formas 

possíveis nas aparições – e ausentes do enunciado: nos oráculos, intuições ou sentidos 

dos fiéis; a visão, a audição, o sonho –, importa a noção ainda vigente dos homens e 

mulheres enquanto veículos a partir dos quais as divindades compartilham, via possessão, 

os seus saberes e vontades – uma vez que “[...] esta entrada dos orixás no organismo, na 

cabeça, nos músculos [...] [seria] o núcleo das religiões afro-brasileiras” (BASTIDE, 

1973: 293)25. Assim, devido à centralidade do fenômeno, Goldman (2011) sustenta, por 

sua vez, a hipótese de os antropólogos serem lidos, entre os candomblecistas, em lógicas 

distintas das exercitadas no campo acadêmico. Os religiosos não se interessariam tanto 

pelas posições e credenciais universitárias, quanto também não lhes importaria de todo o 

capital social e cultural conferido a certo autor; antes, o valor das obras – sobretudo as 

clássicas, a despeito das assimetrias presentes – residiria nas palavras ali trazidas desde 

 
25 Justamente em texto intitulado Cavalo dos Santos: um esboço de uma Sociologia do transe místico, 

presente na reunião de escritos Estudos Afro-Brasileiros (1973: 293), Bastide escreve: “o que caracteriza 

uma religião, seja ela qual for, é o estabelecimento de um contato entre o mundo dos homens e o mundo do 

sagrado, o dos deuses ou das forças sobrenaturais. Mas se nas religiões ocidentais é o homem que, com 

dificuldade, por meio de um esforço geral penoso se eleva até Deus, nas religiões chamadas primitivas são 

as divindades que descem e vêm por momentos habitar o corpo de seus fiéis. O núcleo das religiões afro-

brasileiras é, pois, esta entrada dos orixás no organismo, na cabeça, nos músculos; é a ‘queda dos Santos’ 

vindos da África ancestral até os santuários da Bahia ou de Pernambuco. E os fiéis que assim são possuídos 

tomam o nome de ‘cavalos dos santos’”.  
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as convivências com grandes nomes do candomblé, sábios ancestrais da religião26. Os 

etnógrafos aparecem, então, como “cavalos-de-santo”, “[...] espécies de meios por onde 

fluiria uma palavra e um conhecimento que não são os deles”, e isso “[...] aos olhos 

daqueles acostumados com a possessão divina e com a transmissão do saber dos antigos” 

(GOLDMAN, 2011: 424). Dados os objetivos do meu trabalho, e aberta tal possibilidade, 

o viés “simetrizante” aqui assumido – ou me atribuído – sugere o cumprimento dessa 

igual função – a de “montaria dos deuses”, à imagem dos demais antropólogos –, mas em 

deliberada reversão: nesse caso, trata-se de levar à própria disciplina as sabedorias 

formuladas em um outro mundo, aquele do candomblé, povoado por forças sobrenaturais. 

Aqui, tem-se uma etnografia, mas colada ao modo como os fiéis a concebem, ou segundo 

a prática antropológica vista do “outro”: um relato contado por um “cavalo”, 

“mediador”27 defronte as vozes dos ancestres e das demais forças incorpóreas. 

E apenas para afastar em definitivo a ideia do “cavalo-de-santo” como mera 

metáfora, ao me propor “mediador” entre duas realidades – a da antropologia e a do 

candomblé vivido no Azun Dan –, isso não alude só ao solo pisado pelos seres materiais 

ligados ao terreiro ou à filosofia deixada na letra por Woodume Azuanun; este texto está 

todo permeado, mesmo, por vontades cósmicas: nas demandas que o motivaram, em parte 

dos seus personagens e, no sentido mais radical, na sua realização – desde as minhas 

mãos, ele foi escrito junto de infinitas outras como aquelas empenhadas com o “caldeirão 

astral”. Se quando da revelação daquela “missão” a mim reservada, a ia-quererê me 

confortou acerca do idealizador do templo estar ao meu lado – e unido a todos os orixás 

–, tal apoio pode ser divisado certo dia, enquanto, na mata, um banho de frutas era 

derramado sobre o meu corpo – para recobrar energias – aos cuidados do ebâmi cujo 

nome religioso é Akifuncilê; minutos depois, ele comunicou, à sacerdotisa, ter mirado a 

figura de “um senhor, bem velho”, no acompanhamento dos trabalhos, em meio às folhas; 

e na maior das naturalidades, ela, então, respondeu: “eu sei quem é; é um ancestral que 

Azuanun deixou pra cuidar dele enquanto resolve outras coisas por aí”. Ainda, durante 

vários dos ritos dedicados aos meus deuses particulares, deidades e ancestres 

 
26 Como, por exemplo, “Mãe” Pulquéria, a segunda líder do terreiro do Gantois, cujas palavras estão 

presentes na obra de Nina Rodrigues (2006 [1896, 1897]), que também deu voz ao lendário adivinho 

Martiniano do Bonfim, importante interlocutor da etnografia de Ruth Landes (1994 [1947]). Muitos outros 

nomes poderiam figurar aqui, e me atenho apenas aos mais célebres dentre os de maior antiguidade. 

27 O termo é usado por Goldman (2011) sob o recurso do vocabulário trazido por Bruno Latour, segundo o 

qual os “mediadores” modulam aquilo que transportam, além de se modificarem quando o fazem; ao 

contrário dos simples “intermediários”, veículos indiferentes ao que levam ou os atravessa. 
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incorporados lavaram-me os dedos, moveram – sob movimentos solenes –, dos olhos e 

do topo da cabeça, como que impurezas ali presentes, na intenção, imagino, de aguçar os 

requisitos necessários à escrita. E diretamente, nos descuidos quanto à “caminhada”, 

recebi os alertas, sobretudo, em avisos vindos com os exus – potências responsáveis pela 

comunicação entre Orum e Aiê – manifestados: “menino, nós damos as ideias pro seu 

‘escrivinhador’, e aí você coloca lá, no seu jeito; mas tem que estar concentrado, ou não 

vai perceber a nossa ajuda”. Assim, o conjunto das sentenças aqui redigidas é também 

amostra visível do “mundo-por-trás-do-mundo” – diria Jean Duvignaud (2001) quanto ao 

“social” no candomblé –, mediante o qual fui, antes de tudo, um instrumento, um “cavalo” 

a transportar mensagens, recados, a outros antropólogos.  

E é próprio do candomblé, pois, tornar as coisas outras quando elas se põem em 

contato com o seu mundo. Já em 1896, à sua maneira, Nina Rodrigues percebera isso ao 

argumentar pioneiramente acerca das “ilusões da catequese no Brasil”, quando afirma: 

“[...] longe de o negro se converter ao catholicismo é o catholicismo que recebe influência 

do fetichismo” (2006 [1896, 1897]: 107). E há muito pouco, Goldman (2012: 279) 

qualificou os terreiros como grandes “máquinas de captura” do axé, entendido enquanto 

“[...] a força única que [...] constitui tudo que existe e pode existir no universo”; 

caracterização similar às dos trabalhos também recentes de Clara Flaksman (2014)28, José 

Carlos Gomes dos Anjos (2006)29 e na pesquisa desse último junto ao antropólogo Ari 

Pedro Oro (2009)30. Então, se as etnografias podem tornar-se diversas de si mesmas ao 

 
28 Sobre a noção de “enredo” desenvolvida por Flaksman e as suas relações com a ideia do candomblé 

enquanto “máquina de captura”, ver nota 13. 

29 Embora sem nomeá-la, José Carlos Gomes dos Anjos (2006) assume uma postura “simetrizante” em sua 

etnografia acerca das casas de religião afro-brasileira na cidade de Porto Alegre e cujas descrições são todas 

construídas sob o apoio da noção local de “encruzilhada”. É interessante perceber como, em certas 

passagens, esse trabalho, publicado exatamente 120 anos depois da obra inaugural de Nina Rodrigues, 

reafirma a ideia da “captura” dos santos católicos por parte do universo afro-religioso, não obstante na 

chave diametralmente oposta à do antropólogo pioneiro. Se no autor maranhense, tal “conversão” das 

entidades cristãs ao fetichismo denotaria as reduzidas capacidades dos negros para com as crenças 

monoteístas – essencializando, assim, a ideia de raça –, no quadro porto-alegrense contemporâneo, os fiéis 

submetem as imagens cristãs, transcendentes, ao seus rituais de imanência apenas para reafirmar, no plano 

político, as ideias e práticas que são próprias – e também atribuídas – a uma realidade racial, ali, almejada.    

30 Já a etnografia de José Carlos Gomes dos Anjos em parceria com Ari Pedro Oro (2009) trata das relações 

ditas “sincréticas” entre Maria e Iemanjá na festa anual de Nossa Senhora dos Navegantes, em Porto Alegre. 

Os autores extraem dali dois conceitos locais que nos permitem compreender as lógicas das mediações 

promovidas pelo universo afro-religioso brasileiro para com o catolicismo e, ademais, ainda configuram as 

religiões de matriz africana no Brasil como “máquinas de captura”. A primeira delas é a noção de “ícone”: 

qualquer coisa que se possa destacar em percursos previamente concebidos – mas, ao mesmo tempo, cujas 

associações são abertas – para produzir a presença sacra, o respeito religioso, em detrimento do fundo 

indiferenciado do profano; a segunda, é o “fundamento”: ou o “[...] encadeamento entre as características 

do orixá e o ‘ícone’ como intensidade que singulariza aqui e agora as dimensões sagradas da divindade” 

(2009: 79). E tem-se, assim, os cosmos chamados “afro-brasileiros” enquanto construídos por “contágio 
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serem lidas, “capturadas”, pelos fiéis, esta tese parte propositalmente do que parece 

configurar, ali, tal tipo de obra antropológica: escritos cujos fundos descritivos são 

vertidos em matéria religiosa, ou de interesse religioso, sobretudo porque compostos por 

vozes além daquelas vindas dos autores que as produziram – e, no entanto, 

reconhecidamente científicas. Dadas, aqui, as presenças ancestrais e divinas em camadas 

múltiplas – as diretas, na composição do texto; ou as indiretas, na descrição dessas 

agências nos destinos, seja o meu ou os dos demais afeitos ao Azun Dan –, certamente, 

como o quer a religião, elas tiveram influências ao longo da narrativa; os erros, deslizes, 

omissões e imprecisões aqui identificados, no entanto, cabem tão somente a mim.    

*** 

Adoção da cautela “simetrizante” exigiu, ainda, determinados cuidados a fim de 

não reproduzir assimetrias na dimensão metodológica da pesquisa. Nessa pauta, quando 

recebi anuência para realizar um estudo no âmbito do Ilê Asé Azun Dan, também adquiri 

direito ao registro – pela escrita, e com recursos de som e imagem – da maioria dos 

fenômenos ali transcorridos, inclusive sobre aqueles cujo caráter é considerado bastante 

restrito. Contudo, na prática, a prerrogativa foi exercida poucas vezes. Em quase todas as 

tentativas de permanecer observador atento e concentrado, alguém logo me impunha 

alguma outra tarefa: “vamos, vamos, vamos! Larga isso [sobre meu caderno de campo, 

gravador e/ou telefone celular usado na captação das imagens]; a gente tá precisando de 

ajuda!”. E inicialmente eu me frustrei, muito! Como seria possível a antropologia daquela 

forma? Não sabiam que os antropólogos tomam notas, e de tudo?! Passado certo tempo, 

aos poucos, percebi, então, esses incômodos se transformarem em vantagem. Tornava-se 

cada vez mais evidente a importância da participação e da sensibilidade no aprendizado 

do candomblé; e se, em um lado, não consegui registrar os acontecimentos, assim, 

imediatamente, no outro, tive privilégio de percebê-los desde a posição ocupada, 

efetivamente, por uma das várias nuances dentre os filhos-de-santo do terreiro – os ogãs 

–, e a partir do que fazem tais pessoas naquele templo. 

 

 
iconográfico”: um “[...] ordenamento centrífugo a partir das linhas de intensidade definidas pelas 

características de cada orixá do panteão [que] deve produzir o respeito por séries intermináveis de ícones” 

(p. 83). Esse é o princípio “de captura” a permitir o oferecimento de brincos à Iemanjá em um pequeno 

barco azul e branco, que porta canjica e mel, além dos agradecimentos e solicitações renovadas, durante 

uma celebração com lado católico.    
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Para tangenciar essa questão, Iá Mufacy, por exemplo, vive a repetir, espantada, 

acerca das dificuldades vistas “nos jovens da minha geração” para com as coisas práticas 

do exercício religioso: em sua visão, nós pensamos, questionamos, argumentamos, mas 

pouco fazemos – temos, quase sempre, dificuldades em “pôr a mão na massa” –; e ali no 

terreiro é forçoso “sentir e colocar a mão em um pouquinho de tudo”. No preparo de uma 

receita votiva: é essencial a manipulação eficaz dos compostos – em cores, formas, 

texturas, temperaturas etc. – para que, assim, os efeitos almejados com a oferenda aos 

deuses sejam obtidos; e além do “saber fazer”, a intuição é um ingrediente fundamental 

FIGURA 4. MANUTENÇÃO DO BARRACÃO POR UM DOS OGÃS (FOTO DO AUTOR). 
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na identificação da demanda divina pelas refeições. Sobre isso, Woodume Amo 

Aguessinum – um líder ritual do templo –, certa vez, me ensinou que os ancestrais nos 

conferem orientações a partir das inspirações, as sensações espontâneas: a real mensagem 

desses recados intuitivos estaria na primeira inclinação percebida; depois dela, toda 

reavaliação do impulso inicial é fruto da razão humana, e não mais o lume ancestre. Na 

pedagogia do Ilê, inexiste divisão entre teoria e prática: as lições são sensíveis na carne – 

como quando cozinhamos –, tanto quanto sensitivas no espírito – que capta, no palpite, 

as indicações dos antepassados. 

E na impossibilidade da isenção, mesmo relativa, em meio ao fluxo dos eventos 

religiosos, e a fim de manter a continuidade frente às dinâmicas pedagógicas tão caras ao 

candomblé do Azun Dan, as estratégias adotadas quanto à postura no campo foram muito 

orientadas por Jeanne Favret-Saada (2005). Em alusão ao estudo da feitiçaria rural na 

França, tal autora, como se sabe, defende a exposição radical do etnógrafo aos 

acontecimentos da vida nativa, deixando-se “afetar” por esses últimos; trata-se de neles 

imergir como um parceiro mesmo, e que o faz “[...] pessoalmente por [sua] própria conta 

– e não por aquela da ciência” (p. 157) –, mas sem a resignação de não compreendê-los a 

posteriori. Com esse procedimento, torna-se possível, pois, sentir, espontaneamente, 

intensidades a-significáveis – por exemplo, as ligadas ao feitiço –, e que se apreendidas 

de outra maneira poderiam reduzir os “afetos” legítimos, intrínsecos a um fenômeno, às 

racionalizações antropológicas, afastando-os da realidade em questão nas etnografias. 

Assim inspirado, procurei, então, junto ao corpo coletivo do terreiro, vivenciar aquele 

cosmos, e sem a intenção de negá-lo ou preocupação inicial em explicá-lo. Todavia, isso 

não supõe prescindir das informações distanciadas e construídas, por mim, já após as 

visitas regulares ou durante os períodos nos quais pude me refugiar ostensivamente no 

templo. A maior parte dessas incursões resultou, afinal, nos registros “pós-campo” acerca 

das impressões daquilo que vi, ouvi, fiz e senti ali, e cujo intuito foi converter os “afetos” 

religiosos em matéria etnográfica – aqui, nada além da reserva necessária à organização 

de uma narrativa refletida das relações e saberes locais entre si próprios. Sob a medida 

primeira de querer-me “afetado” para, só depois, fazer ressaltar dos eventos, 

incontroláveis, um estatuto ordenado, a minha “apreciação” do candomblé assume 

conotação “gastronômica”, sensível – como na “cozinha-pro-santo” –, ao invés da 

cientificista, por princípio, demais “isenta”. 
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A elaboração do texto contou, ainda, com outras fontes além do volume de 

informações composto pelas notas pessoais; sobretudo aquelas documentais e as 

conversas em profundidade, gravadas por mim. O conjunto da primeira modalidade foi 

formado sob contribuição inestimável de Woodume Amo Aguessinum – um dos membros 

mais antigos da casa –, e compreende: quadros com a discriminação dos candomblecistas 

iniciados, ano a ano, no terreiro, e acrescidos por informações do contexto mais geral ali 

vivenciado quando desses eventos; apostilas de trânsito interno, redigidas para orientar 

os neófitos acerca de procedimentos básicos; encadernações – parte delas escrita por 

Woodume Azuanun – restritas e cujos conteúdos sistematizam conhecimentos já um 

pouco mais avançados sobre os cultos; trechos precisos dos “cadernos de fundamentos”, 

alfarrábios pessoais, cultivados nas trajetórias individuais dos adeptos – muito 

gentilmente mostrados, a mim, por parcela dos filhos-de-santo –; e as seções do livro no 

qual Sérgio Aparício trabalhava na época de seu falecimento. Todos esses itens estão 

ordenados no sentido do acesso coletivo em direção aos documentos limitados e, até 

agora, desconhecidos por absoluta maioria dos frequentadores do espaço, como é o caso 

da obra literária de seu fundador; durante a pesquisa, eles me foram paulatinamente 

abertos, suponho, conforme a percepção de meu comprometimento junto ao projeto. As 

conversas mais detidas e profundas, captadas e arquivadas em áudio, se deram 

especialmente para levantar, confirmar, negar e/ou discutir hipóteses pautadas nas 

ocorrências anteriores e, digamos, assim, “espontâneas”, seja desde os informes 

impressos ou com base nas experiências religiosas. 

A despeito dos registros escritos e disseminados por entre quadros esquemáticos, 

apostilas, cadernos pessoais e obras literárias, o candomblé – no Azun Dan, inclusive – 

continua a ser uma religião cujos saberes são aprendidos, em última instancia, pela 

tradição oral. Na ausência das escrituras sagradas, capazes de condensar fundamentos 

religiosos, os preceitos – no que podem conter de mais importante31 – encontram-se 

distribuídos nas memórias daqueles candomblecistas com maior vivência e assiduidade 

nos terreiros que, em si, são autônomos. Ou seja, o acúmulo dos conhecimentos depende 

inexoravelmente da convivência e do tempo; ou, no jargão nativo acionado por Goldman 

 
31 No Ilê Asé Azun Dan, costumam dizer que embora os cadernos contenham ensinamentos valiosos, ali 

constam somente as bases dos “fundamentos”. Conforme falam os fiéis, “ninguém seria louco de colocar o 

‘pulo-do-gato’” – as palavras do encantamento mágico; as quantidades ou disposições dos itens, por 

exemplo; os detalhes diferenciais, enfim – em um suporte escrito, passível de roubo, de cópias sorrateiras 

ou coisas do tipo.    
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(2005: 108), da habilidade dos fieis para “catar folhas”: ao invés de esperar os 

ensinamentos prontos e acabados nos livros e mestres, o adepto deve “[...] ir reunindo 

pacientemente, ao longo dos anos, os detalhes que recolhe aqui e ali, com a esperança de 

que, em algum momento, esse conjunto de saberes adquira uma densidade suficiente para 

que com ele se possa fazer alguma coisa”32. Por isso, não obstante esta tese decorra de 

pesquisa monográfica, concentrada nos diversos aspectos do templo em questão, e 

mediante o acesso privilegiado a certos rituais e documentos, ainda assim, as informações 

estão limitadas às possibilidades dadas com meu lastro iniciático; ao “caminho” esperado 

da simples “criança”, segundo os velhos costumam me qualificar carinhosamente no Ilê, 

devido à posição de aprendiz. Todavia, só dessa perspectiva pessoal se torna possível 

cumprir aquilo que proponho – ou melhor, me foi proposto –: narrar, aqui, as coisas 

enquanto alguém “do santo”, mas, como todos, no momento muito específico da vivência 

sagrada. 

 

O(s) Caminho(s) do Texto: ou, antropologia pra todo mundo (que quer) ler 

       

Conforme um argumento defendido por Bastide (2001 [1958], 1973) em alguns 

escritos, o candomblé proporciona aos seus adeptos a possibilidade de uma existência 

alargada. Cumpridos os sucessivos rituais demandados pelas divindades, os fiéis passam, 

pois, ao longo da vida terrena, a participar cada vez mais íntima, profunda e amplamente 

das naturezas e forças divinas, distanciando-se, assim, daquelas experiências próprias dos 

“leigos” e iniciantes, digamos, limitadas à humanidade. E para sustentar essa tese, talvez 

bastasse observar que – ao menos no Azun Dan – os fenômenos intuitivos, abordados há 

pouco por Woodume Aguessinum, tendem à intensificação e ao refinamento no decorrer 

das trajetórias religiosas individuais: isso seria fruto da aproximação crescente das 

pessoas-humanas para com o plano dos ancestres. De qualquer modo, ainda com base no 

autor francês, na transmissão dos saberes tradicionais por parte dos candomblecistas 

experimentados, as pequenas lições repassadas aos aprendizes – as “folhas” ali dispostas 

– levariam consigo algo inerente ao ser ampliado, pois o foram adquiridas na biografia da 

contínua participação nas potências sagradas que, paulatinamente, também vêm a 

 
32 O autor prossegue na especificação de as folhas e a aprendizagem estarem, nos candomblés, sob o signo 

das divindades Ossâim e Oxóssi; o primeiro é o senhor das ervas, e o segundo, um caçador, visto que o 

aprender é tanto busca como captura, não isenta de riscos, aliás (GOLDMAN, 2005). 
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constitui-lo. Decerto, a dádiva dos conhecimentos exige, então, uma contrapartida, a “[...] 

compensa[r] a perda de substância, se assim se pode dizer, daquele que ofertou uma parte 

do ‘segredo’ e restabelece[r] o equilíbrio perdido” (BASTIDE, 2001 [1958]: 64). Nesses 

termos, na vivência do terreiro, várias vezes, após todo um dia junto de meus superiores 

no cumprimento de afazeres braçais – limpeza do espaço físico, por exemplo –, fui 

compensado com ensinamentos básicos, mínimos: “e você sabe falar ‘sal’ em iorubá?”. 

Muito da minha energia demasiadamente humana – só do que posso dispor – ainda parece 

valer o ínfimo das sabedorias sacras e depositadas nos grandes e “velhos-de-santo”. 

Nesse universo no qual “a informação”, enfim, “é um dom que, como todos os 

outros, necessita de um contradom” (BASTIDE, 2001 [1958]: 64), as pessoas mais velhas 

foram decisivas nesta etnografia, no status de maiores depositárias do conhecimento 

religioso; elas, portanto, se doaram literalmente, tornaram, assim, o texto possível, e cabe 

a mim restituí-las com um trabalho que lhes seja útil – é como, na religião, nós, os novos, 

costumamos compensar aquilo extraído dos antigos, afinal. E nada adiantaria trazer aqui 

assuntos interessantes para a comunidade – dentre os quais, a sistematização da nossa 

história, a descrição das questões relativas à herança – sem facilitar o acesso dos filhos-

de-santo por tais entradas, conforme acontecera anteriormente, quando publiquei artigos 

teóricos preliminares na temática e a “família” os recebeu surpresa: “nem com dicionário 

dá pra ler aquilo!”; “coloca, também, uma tradução, lá, pra gente!”33. Não bastasse a 

cautela “simetrizante” adotada, encarei, também por isso, o desafio de construir, na 

medida do possível, uma narrativa isenta das intervenções cientificistas excessivas, 

deslocando-as, se indispensáveis – nas elucidações aos demais antropólogos –, para os 

rodapés das páginas. Finalmente, os que deram contribuições à pesquisa, decerto o 

fizeram por qualquer outro motivo, e exceto terem as suas ideias e práticas constrangidas 

em público; e, portanto, os referenciarei nomeadamente – alguns, desde alcunhas sacras, 

 
33 Antes de iniciar a tese, publiquei um artigo em que procurei levantar hipóteses muito gerais acerca da 

“simetrização” ao redor dos seres incorpóreos no Ilê Asé Azun Dan, e à luz das assimetrias identificadas 

nos paradigmas anteriores no campo antropológico das religiões de matriz africana no Brasil; em outra 

publicação tratei da discussão teórica sobre o conceito de “intolerância religiosa” e os proveitos na sua 

substituição pela ideia de “guerra cosmopolítica”; na terceira, apresentei as noções vigentes, no mesmo 

Azun Dan, de sincretismo entre “nações” de candomblé, “simetrizando-os” frente às teses hegemônicas das 

sincretizações; e no mais recente narrei minha experiência quando do axexê de Woodume Azuanun, e, a 

partir dela, defendi a releitura dos anthropological blues, conforme proposto por Roberto DaMatta, que, 

ali, cederam lugar aos ontological blues.        
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a preservar-lhes o sigilo das suas identidades fora do terreiro34 – ou em alusão vaga – “um 

fiel”, “um adepto”, “um ogã” etc. –, a depender da situação considerada. Quanto às 

convenções ortográficas, eu reafirmo as proposições trazidas antes, na nota 02: destaco 

em itálico as palavras provenientes dos idiomas africanos, mas adaptadas à língua 

portuguesa e tais como proferidas no templo – e salvo denominações iniciáticas e das 

casas de culto –; o recurso das aspas, continuo a aplicar aos termos e expressões correntes 

do vernáculo, embora providas de sentido conceitual próprio no jargão dos religiosos. 

Feitas essas observações, o restante do texto estará distribuído em mais quatro 

capítulos, afora esta “Abertura”. O primeiro tem perfil documental e reúne, reorganizada, 

parte dos diversos escritos de Woodume Azuanun em torno do que os registros indicam 

constituir o centro de seu pensamento ou filosofia religiosa: entre mitos inspiradores e 

lições didáticas sobre dinâmicas cósmicas, gênese litúrgica, desafios e realizações da sina 

sacerdotal, até, à luz disso, diretrizes concretas, indispensáveis, para configuração, social 

e física, das comunidades sacras. Além da honra ao autor desde publicização das ideias 

apresentadas nos seus títulos avulsos, deixados prontos, mas, no conjunto, interrompidos 

por sua morte física, trata-se, nas intenções desta tese, de oferecer um fundo referencial e 

teórico “endógeno” – alguns diriam “nativo” – e cujo intuito é dar densidade à descrição 

posterior, em certos aspectos ali surgidos. Intenção reiterada no capítulo a seguir, de perfil 

histórico, no qual nomeio as figuras fundamentais da nossa “raiz” comum, remetida ao 

Recôncavo Baiano, e, mediante aporte bibliográfico e documental, destaco determinados 

aspectos das suas respectivas trajetórias religiosas; da igual perspectiva passada, adentro, 

ainda, território paulista, onde viveu Sérgio Aparício, antes, durante e após ter fundado 

seu terreiro, e a fim de demarcar pontos biográficos notáveis, porque coincidentes, afinal, 

com o surgimento e desenvolvimento do local. Se aqui, também, quero comprazer meus 

“irmãos” interessados nos quadros retrospectivos, tais sínteses, simultaneamente, dão 

reflexividade àquilo surgido adiante, no próximo capítulo. Esse, o terceiro, mais extenso, 

concentra os conteúdos reunidos na experiência in loco daquele candomblé particular; 

tipicamente, é a entrada, digamos, “tradicionalmente” etnográfica e sensível, e procuro, 

nela, apresentar a (contra)morfologia social ampla e compreendida de humanos e outras 

potências, etéreas, frequentadoras dali; após, interessa a paisagem material servida de 

 
34 Infelizmente, boa parte dos candomblecistas frequentadores do Azun Dan prefere não tornar públicas as 

suas filiações religiosas tendo em vista possíveis represálias, sobretudo, nos ambientes profissionais, em 

especial vindas de adeptos das igrejas evangélicas.   
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referência às relações construídas nos e entre os dois lados do vértice existencial, Orum 

e Aiê; e, enfim, tento contemplar ambas as disposições ao longo dos ciclos temporais, 

pessoais e coletivos. Sobretudo nesses subtítulos descritivos, o programa não está ausente 

de desvios – ou, os “caminhos” foram deixados “abertos”, conforme desejamos, sempre, 

nos cultos – e incursões pelos fenômenos do chamado “sincretismo” e das teorias locais 

dos sacrifícios. O capítulo, ademais, reverbera, direta ou indiretamente, no presente, 

valores deixados nas teses de Woodume Azuanun e tendências cósmicas postas do passado 

e mediante as potências da nossa “raiz”; e das ressonâncias com aquilo acionado nos 

blocos anteriores, inclusive, mas não apenas, emerge parcela das séries de conceitos 

“múltiplos” aludidos acima, nesta “Abertura”. E, finalmente, diante do receio dos 

candomblecistas aos finais absolutos, no que propus, então, chamar “Encaminhamento”, 

trato especificamente das agências ligadas à Morte – junto a outras tantas – na dinâmica 

de sucessão da casa e nos imediatos desdobramentos decorridos desse processo. 
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CAPÍTULO 1 

ESBOÇO PARA UMA TEORIA GERAL DO COSMOS 

 

Quando da sua morte física, em dezembro de 1994, Sérgio Roberto Aparício, ou, 

na religião, Woodume Azuanun, fundador do Ilê Asé Azun Dan, havia deixado uma série 

de registros, por escrito, acerca do candomblé – entre notas privadas, encadernações cuja 

circulação no interior do templo é restrita, além dos primeiros capítulos já redigidos para 

compor uma futura obra literária sobre o sacerdócio nesse culto denominado “afro-

brasileiro”. Vinte anos depois de seu falecimento e poucos meses após a minha iniciação 

como ogã no terreiro, ao receber do próprio patriarca da casa a responsabilidade que ali 

me cabia – uma pesquisa a respeito do lugar, das origens à herança –, obtive também 

direito ao acesso a tais matérias – exceto os cadernos pessoais, abertos, a mim, apenas 

ocasional e muito rapidamente, em passagens precisas. No todo, os documentos abordam 

temas bastante diversificados – as narrativas quanto à criação do mundo, a religiosidade, 

os sincretismos e a organização dos espaços sacros –, mas quase sempre permeados por 

indicativos de valores notáveis, caros, do autor; e se as convicções, decerto, não 

configuram qualquer tipo de “doutrina” imposta aos “filhos” e, a seguir, aos netos-de-

santo, elas parecem – pelo costume – ainda pulsantes no local, em vários aspectos: no 

incentivo à certa autonomia religiosa dos fiéis; nos tratamentos relativamente informais, 

liberais, dos neófitos perante aos ocupantes de cargos hierárquicos mais altos; na ausência 

de alusões ao cristianismo. Desse modo, o legado impresso, documental, do sacerdote se 

faz, portanto, um panorama referencial possível na descrição de alguns traços atualmente 

presentes no Ilê; e não obstante ele denote princípios, digamos, humanos – elaborados 

desde a visão-de-mundo(s) particular do Woodume –, a coleção dessas letras foi 

construída a partir do aprendizado junto às potências cósmicas com as quais o pai-de-

santo travou contatos na “ampliação de sua existência” terrena (BASTIDE, 2001 [1958], 

1973). 

Assim, neste primeiro capítulo, meu objetivo é sistematizar parcela dos escritos 

póstumos de Woodume Azuanun, nos quais o sacerdote deixa transparecer alguns ideais, 

interesses, inspirações e reflexões acerca do candomblé. Para tanto, a estratégia adotada, 

aqui, é a de (re)organizá-los em quatro tópicos básicos – passíveis de compreender o cerne 

do seu pensamento religioso – e dispostos dos temas gerais em direção aos específicos: o 

primeiro deles trata dos mitos da criação do mundo, com ênfase na caracterização das 
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forças distribuídas nesse processo e desde a perspectiva das próprias potências cósmicas 

e espirituais ali envolvidas; já o segundo compete à teorização da origem dos cultos dessas 

energias, e a tônica recai sobre as pessoas corpóreas implicadas em tais ritos; na pauta 

seguinte, à luz das precedentes, o ofício do sacerdócio: sua definição e as realizações dali 

aguardadas, além dos possíveis percalços mediante os jogos das tendências positivas e 

negativas atuantes no curso do universo; enfim, um modelo voltado à organização 

espacial e ao gerenciamento dos terreiros, onde o sagrado se manifesta e é cultuado pelo 

corpo coletivo de candomblecistas em distintos graus da aprendizagem sacerdotal. Com 

esse procedimento, pretendo compor um fundo capaz de orientar, em pontos diversos, as 

descrições apresentadas por mim nas próximas seções do trabalho – quanto ao 

desenvolvimento autônomo da religiosidade, aos protocolos religiosos, aos sincretismos, 

dentre outros casos –; pois, não obstante circunstanciais no plano mais ampliado da tese, 

certas questões surgem com considerável frequência em meio à convivência dos fiéis, e 

redimensioná-las nos moldes então propostos – ou seja, sob esse aporte valorativo, mas 

também teórico e filosófico, em parte inédito, de Azuanun – faz-se, seguramente, uma 

manobra “simetrizante” digna de interesse, sobretudo, para os adeptos do templo. 

 

1.1 Os Mitos Inspiradores: ou, “Fundamentos da Criação" 

 

Embora nas suas reflexões mais sistemáticas, organizadas em capítulos, Woodume 

Azuanun não tenha abordado diretamente nenhum dos diversos mitos de origem entre os 

que circulam no universo do candomblé, o tema encontra-se de modo disperso nas notas 

pessoais do sacerdote e, com destaque, em uma encadernação, redigida por ele, de trânsito 

relativamente controlado no terreiro; e ao confrontar os materiais, parece claro que, apesar 

dessa ausência, as narrativas acerca da criação do mundo foram bastante inspiradoras na 

composição daquela obra literária almejada pelo pai-de-santo, e particularmente em dois 

pontos cruciais: primeiro, na definição da atividade religiosa enquanto a busca de um 

conhecimento emanado primordialmente do Deus supremo, e, segundo, na caracterização 

das energias cósmicas, positivas e negativas, atuantes nesse processo e capazes de torná-

lo mais ou menos penoso ao médium conforme o acesso a uma ou outra das tendências. 

Precisamente, são duas as vertentes míticas presentes na apostila e fracionadas em meio 

às observações relativas a temáticas variadas, mas passíveis de recomposição, cada qual, 

nos aspectos básicos. As lendas apresentadas inicialmente, por mim, aludem aos 
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conhecidos fundamentos originários ditos “nagô”, muito citados no conjunto dos livros, 

nativos e/ou antropológicos, voltados à religião; a seguinte, menos popular, parece 

remeter à chamada tradição “jêje”, a despeito de, na fonte aqui priorizada, partes dela 

surgirem nas rubricas: “CRIAÇÃO DO UNIVERSO SEGUNDO OS TAPÁS” e 

“LENDA MUSSURUMIM”35  – e quanto a esse último caso, acrescento, ainda, que 

encontrei esboços e esquemas em diferentes pontos das anotações privadas do Woodume, 

e talvez isso indique o seu interesse nessa versão, a fim de amparar, diretamente ou não, 

o livro no qual ele trabalhava 36.                       

*** 

No primeiro dos mitos que parecem ter inspirado Woodume Azuanun – uma 

narrativa cujo enredo e os personagens aludem à chamada tradição “nagô” –, Olorum, o 

Deus criador, é caracterizado, inicialmente, enquanto a força pensante, autocontida e, não 

obstante, infinita e informe, existente antes mesmo de quaisquer mundos imagináveis. 

Em dado momento – poder-se-ia dizer, no surgir do próprio tempo –, o princípio da 

criação – ainda o todo e, simultaneamente, o nada, visto inexistir qualquer coisa 

individualizada – se desdobra de si, e, assim, origina uma presença destacada, 

fundamental, no cosmos: é Obatalá, o par primordial e genitor, composto, de um lado, 

por Orixalá – fator masculino, formado na associação entre a energia da água e do ar –, 

além de Odudua – feminino, do fluido primevo ligado, agora, à potência da terra. 

 
35 Dentre os povos que, durante as levas transatlânticas de africanos escravizados, habitaram porções do 

atual território nigeriano, os Tapá fazem parte daquela etnia amplamente qualificada como “jêje”; as suas 

práticas sociais, incluídas as linguísticas e religiosas, diferem das atribuídas às populações iorubá, ou 

“nagô”, presentes nessa mesma região. Não obstante as variações internas em ambos os casos – “jêje” e 

“nagô” –, esse corte mais geral costuma ser usado, hoje, para caracterizar duas matrizes referenciais de 

orientação do candomblé no Brasil. Um terceiro padrão inspirador dos cultos, em meio a outros mais, é 

aquele demarcado, por Azuanun, como “mussurumim”, que alude à religiosidade advinda da mesma área, 

na África, mas com influências diretas do islamismo; em 1896, Nina Rodrigues já havia percebido a 

tendência ao desaparecimento desse modelo, agora, de fato, praticamente extinto, com exceção de certos 

traços muito precisos. Sem a preocupação de rastrear origens, apenas cabe observar que devido à conhecida 

presença islâmica no oeste africano, não soa – necessariamente – contraditório o aparecimento de uma 

mesma lenda – ou, precisamente, de duas histórias que, no rigor, podem ser distintas, por exemplo quanto 

à nomeação dos personagens, mas apresentam, em maneira inegável, enredos coincidentes – sob as rubricas 

“tapá” e “mussurumim”. 

36 Um dos ogãs do Ilê Asé Azun Dan me chamou a atenção acerca da “confiabilidade” dessas narrativas, e, 

logo, faz-se razoável demarcar a existência das ressalvas, ainda que em nota e mesmo na ausência de mais 

esclarecimentos quanto a “vulnerabilidade” dos mitos na relação com as versões disseminadas em outros 

trabalhos ou terreiros. Contudo, cabe reiterar, no quadro do capítulo, a minha intenção em extrair, das lendas 

– remontadas a partir de esboços e anotações gerais –, um conjunto de valores aparentemente caros a 

Woodume Azuanun, e isso para além de qualquer avaliação acerca dos “fundamentos” ali implícitos – ou 

explícitos –, novamente, na comparação com os presentes em demais espaços literários, científicos ou 

religiosos.  
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Reunidos, pois, os ímpetos da água, o do ar e o da terra, em nova vazão criativa, nasce, 

então, um montículo, lamacento, avermelhado, que se constitui no elemento primogênito 

– totalmente particular – do universo; e ao receber o sopro divino de Olorum, ele se anima: 

ali, fez-se Exu. 

Exu se revela, assim, o resultado da procriação; ele é a efetivação a partir de dois 

unidos – Orixalá, macho, e Odudua, fêmea – para gerar um terceiro, novo, diverso dos 

precedentes. Por isso, enquanto Olorum permanece como o senhor do todo, das 

existências genéricas, coube ao primeiro ser, d’Ele, animado a regência daquelas mais 

particularizadas, das quais faz-se a expressão e o conhecedor primordial dos segredos. 

Estabelecidos, então, os princípios necessários – existência, realização e indução das 

coisas em um sentido preciso, objetivo –, o universo pode seguir seu curso originário: 

Odudua se torna encarregada de moldar os planetas; e Orixalá constrói os habitantes, 

imateriais e corpóreos, destinados a povoá-los desde as camadas ali presentes, internas e 

externas; ambos contam, ainda, com o trabalho essencial de Exu, dono da inovação 

dinâmica e cuja ausência deixaria esse colossal patrimônio imóvel, inerte. Às forças 

etéreas geradas – ou, aos demais orixás – são dados poderes em relação a tudo o que há 

nos mundos – no nosso, o mar, os rios, o vento, as folhas, o fogo etc. –, inclusive a cada 

uma das pessoas-humanas divinamente moldadas para viverem, em caráter temporário, 

aqui na Terra. 

* 

Essa narrativa, muito básica, pode ser remontada pelas informações e comentários 

dispersos em uma das encadernações de Azuanun, presentes, ali, entre páginas próximas, 

sequenciais, introdutórias e agrupadas sob o título “FUNDAMENTOS DA CRIAÇÃO”; 

e já na parte final da mesma “apostila”, na pequena sessão demarcada simplesmente como 

“ODUS”, surge novamente um mito, talvez passível de associação à primeira história. 

Nesse caso, no processo originário do cosmos, os odus são tidos enquanto seres criados 

– direta ou indiretamente, dadas as designações cabidas a Orixalá – por Olorum para 

mediar as relações dos humanos diante aos vários orixás regentes da Terra, ou, em modo 

preciso, a fim de prepará-los quanto à ingerência dos segundos nas questões do planeta. 

No conto, os seus protagonistas, que, juntos, possuem o conhecimento divino sobre tudo, 

foram lançados, em grupos, sobre regiões específicas da superfície terrestre, e cada qual 

dos componentes das séries desenvolveu, nessas áreas, as potencialidades que lhe eram 

características, e em maior afinidade com um dos orixás. Parcela da África, por exemplo, 
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recebeu 16 odus, respectivamente dotados de 16 auxiliares. Ao partirem daqui, eles 

deixaram lições gravadas, aos corpóreos, acerca das invocações e oferendas capazes de 

facilitar a comunicação e os apelos dos viventes materiais defronte às demais potências 

criadas – na ilustração anterior – da inspiração etérea de Orixalá. Mais tarde, Olorum 

designa, ainda, uma força chamada Orumilá, que vem ao nosso plano e, aqui, é 

encarregado, a partir de um oráculo, das interlocuções dos homens e mulheres em face 

aos odus – ligados aos condutores deste mundo –, além de outra, Ifá, o transmissor das 

respostas às questões direcionadas ao primeiro; e antes do retorno à sua dimensão 

original, ambos legaram sacerdotes preparados nos seus cultos e na realização daquilo 

outrora lhes outorgado pelo Deus criador: esses são os babalaôs, ou especialistas na arte 

da adivinhação oracular. 

E apenas para uma contextualização em caráter muito geral, esse complemento ao 

primeiro mito me parece elucidar algo da dinâmica divinatória presente, via de regra, nos 

candomblés. Como se sabe, a maior parte dos sacerdotes aptos à predição age desde o 

“jogo de búzios” – o erindinlogum, ou, na abreviação, edilogum –, composto, 

normalmente, por 16 peças, de duas faces cada – a “aberta” e a “fechada”. Lançadas, as 

combinações remetem a determinados odus, ligados, em sua vez, a historietas míticas de 

cunho positivo, neutro ou negativo, “lições inscritas”, interpretadas pelo adivinho à luz 

da situação do consulente. Além de tais narrativas, os arranjos correspondem, 

previamente, às “palavras” de seus respectivos orixás, e, ainda, àqueles sacrifícios e 

oferendas passíveis da consolidação ou reversão das tendências, ali, reveladas – 01 búzio 

“aberto” e todos os demais “fechados”, Exu é quem “fala” a partir do Odu Ocanrã; na 

proporção de 06 para 10, é Iansã por intermédio de Obará; e já na 10 com 06, Oxalá se 

vale de Ofum etc. (BASTIDE, 2001 [1958]). Assim, creio, entende-se um pouco melhor 

a série de mediações dispostas no conto acima, entre os humanos que cultuam Orumilá e 

Ifá para, através do oráculo, acessar os seres encarregados de, nesses termos, informar, 

sob fábulas, os dispores das divindades frente às nossas angústias terrenas37. 

 
37 Decerto, esses processos divinatórios são infinitamente mais complexos do que conforme apresentados 

aqui, por mim, e o tema, mesmo nos limites desta tentativa de esclarecimento, já abre uma série de 

discussões: por exemplo, acerca, do refluxo das adivinhações a partir de um outro oráculo, chamado opelê 

Ifá, ao longo do século XX, nos candomblés; das demais técnicas, tidas, grosso modo, como “simplificadas” 

– o jogo da semente denominada “obí” ou o dos búzios em menor quantidade de peças –; dos papéis cabidos 

a Ifá, Orumilá e Exu na comunicação oracular entre humanos e deuses; da acepção dos odus no sentido dos 

destinos carregados pelos indivíduos; dentre outras. Consciente disso, me ative ao mínimo necessário, no 

que diz respeito às informações trazidas no “mito dos odus”, disposto anteriormente.  
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*** 

Ainda no documento em questão, uma outra vertente mítica supostamente 

inspiradora da obra prevista por Azuanun pode ser reconstituída desde os excertos 

nomeados “CRIAÇÃO DO UNIVERSO SEGUNDO OS TAPÁS” e “LENDA 

MUSSURUMIM”; e enquanto, já nas páginas finais da “apostila”, o primeiro título surge, 

digamos, por si, o seguinte, longe dali, está associado às anotações referentes ao orixá 

Omolu. Ambas as narrativas contam o nascimento do nosso mundo como uma massa 

FIGURA 5. ENCADERNAÇÃO DE TRÂNSITO INTERNO, ELABORADA POR WOODUME AZUANUN. 
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incandescente arremessada pelo sol, acompanhada por sete bolas de fogo. Em certo 

momento, elas se introduziram no planeta e, ali, as esferas constituíram o “Senhor do 

Pensamento”, detentor de toda a sabedoria do universo. Passadas as eras, ao mover-se no 

interior do globo – e conforme a superfície terrestre esfriava –, Ele formou os diversos 

continentes, que, depois, receberam homens e mulheres, inicialmente bárbaros. O Grande 

Sábio decidiu, então, prover a evolução desses seres e, para tanto, fez brotar, entre eles, 

uma enorme flor com 999 pétalas que, solidificadas, estruturaram determinada cidade em 

cujo centro cravou a sua cúpula rodeada de 12 pilastras, compostas de um metal estranho, 

desconhecido. 

Acompanhado por semideuses, com os quais passou a compartilhar todo o seu 

patrimônio, a Sabedoria mudou-se das profundezas da Terra para o complexo criado na 

superfície, habitou a cúpula ali presente e, de lá, orientava os assistentes encarregados de 

educar as existências bárbaras. Contudo, não se deve esquecer – e essa observação é 

destacada na encadernação – que, além desses auxiliares promovidos pelo “Senhor do 

Pensamento”, e dos humanos, uma outra classe de seres também chegou à cidade 

primordial, e, entre as suas arestas, tais criaturas eram empenhadas em combater, 

neutralizar, a evolução. Feita a ressalva, parcela da humanidade logo iniciou a 

aprendizagem das coisas divinas, e esse contingente, no afã do saber, tomou por hábito 

encostar os ouvidos nas pilastras envolventes da imensa redoma, a fim de escutar as lições 

travadas naquele local; e, assim, a presença do Grande Mestre foi, por eles, descoberta. 

Na medida em que demonstraram reconhecidas habilidades na transmissão dos 

conhecimentos aos semelhantes, alguns foram alçados ao sacerdócio; outros, no entanto, 

influenciados negativamente, desejavam usar da iluminação primeva em benefícios 

próprios ou com objetivos escusos. Os segundos, então, perseguiram as divindades, 

acossando-as na tentativa de capturá-las, submetê-las à ganância alimentada em parcela 

dos mortais.  

Acuado, o Sábio Primordial afundou com a sua cúpula rumo ao interior do planeta, 

e dali – um dia – retornará. Parte das deidades o acompanhou nesse regresso, e as demais 

se refugiaram em uma outra dimensão paralela, onde permanecem. Desde então, humanos 

e deuses passaram a habitar planos apartados, e só podem se comunicar a partir de canais 

abertos com ofertas e sacrifícios. Mediante esses portais, os seres divinos transmitem, a 

nós, os conhecimentos, como ocorre no caso das incorporações – quando as lições são 

dadas por terceiros, antes encarnados, mas que, depois, se associaram às forças sagradas. 
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Assim, ainda hoje, seguimos naquelas batalhas iniciadas nos primórdios do(s) mundo(s), 

nas quais, em um lado, homens e mulheres, guiados pelos sacerdotes e sacerdotisas, 

buscam a sabedoria acerca dos mistérios existenciais, e, no outro, as energias de “baixo 

astral” tentam, a todo custo, dificultar, anular, essa procura.       

*** 

De ambas as tradições míticas – a dita “nagô”, e aquela sob traços atribuídos aos 

“jêje” e à matriz de cultos “mussurumim” – cabe, por ora, reter dois aspectos básicos que 

depois parecem fundamentar as ideias de Azuanun em seu livro acerca do sacerdócio. 

Primeiro, a coincidência entre o divino, substrato originário, e a sabedoria: e se em uma 

das vertentes – no complemento sobre os odus e as suas “lições” – isso surge de maneira 

discreta, na próxima, os equivalentes passam a ser fundamentais e, mesmo, inegáveis – 

Deus chega a ser nomeado “O Saber”. O fator seguinte é derivado desse, e também está 

presente no conjunto narrativo: trata-se das forças, positivas e negativas, liberadas com a 

origem do universo. Em camada implícita, Olorum não pôde impulsionar o cosmos, 

atribuir-lhe dinâmica, sem que a ação contenha, em si, o mal; pois, do contrário, o 

bondoso saber – aquele reunido na soma dos odus enquanto enredos – emanado pelo(s) 

mundo(s) se “reduziria” ao tudo, com extensão infinita, autocontida, como outrora fora o 

nada, o inerte. Existir e realizar direccionalmente, lembremos, implica desdobrar: e o 

bem só os faz ao segmentar-se, em diverso dele próprio. Já no conto dito “jêje”-

“mussurumim”, a solução está dada, mas, por outro turno, a lenda reflete o sacerdócio 

segundo busca do “Saber” essencial, desde os deuses e na superação das influências de 

seres que lhes são opostos. Tais pautas, conforme demarquei, surgirão novamente nas 

teorias “formais” do pai-de-santo, e, entre as quais, na referente à gênese litúrgica, cujo 

ângulo recobrará, agora, os humanos envolvidos no curso dos eventos primordiais 

tratados nos mitos. 

 

1.2 Uma Alegoria Originária: ou, “O Estudo Teológico do Candomblé” 

 

Se na seara da obra planejada por Woodume Azuanun, os mitos originários, em 

suas formas típicas, estão ausentes, essas referências podem ser sentidas, ali, ainda que 

de maneira indireta. Isso ocorre, dentre outras, na seção nomeada “O ESTUDO 

TEOLÓGICO DO CANDOMBLÉ” – um conjunto de seis laudas datilografadas e uma 
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nota, manuscrita, no verso da última folha –, cujo objetivo, segundo o seu autor, é “[...] 

construir de uma forma simplificada[,] ao iniciando, a ideia do que entendemos sobre o 

começo de tudo”38 – no caso, os ritos. Diante da questão “O que cultuamos?”, o capítulo, 

voltado aos neófitos, tenta caracterizar e esclarecer os ímpetos para quem se dirigem os 

atos religiosos, e o faz desde certo fio tecido sem pretensões históricas precisas, 

reconstitutivas, mas enquanto seriação alegórica, dotada de lógica. E à pergunta 

estabelecida como ponto inicial, segue-se, imediata, a resposta: “Terra, Água, Fogo e Ar, 

são os quatro elementos, independentes ou combinados, que formam as fontes energéticas 

da natureza, às quais nos dirigimos e das quais buscamos obter forças com que 

construímos nossa plenitude cósmica, nas tentativas de atingir a fonte primeira de tudo e 

de todos”. Ou seja, à luz daquelas narrativas antes apresentadas, os cultos são definidos, 

inicialmente, na procura das (re)conexões essenciais entre seres humanos e Divino;  esse, 

manifestado – com toda perfeição, visto os seus equilíbrios internos – nos fenômenos 

naturais que, no mito dito “nagô”, são distribuídos junto aos orixás – conformando-se, 

também, nas suas respectivas expressões. 

Especificamente, a alegoria proposta por Azuanun para esclarecer as forças em 

jogo nos cultos e o início dessas práticas alcança os primórdios da presença humana na 

Terra, quando, frente aos fenômenos naturais, homens e mulheres começam a habitar o 

planeta. Na convivência com dinâmicas manifestadas, muitas vezes, de modo imponente, 

as pessoas corpóreas, primeiro, passam a temê-las e nutrem, por elas, profundo respeito; 

depois, aos poucos, esses seres se reúnem e, juntos, tentam resistir – e, na medida do 

possível, controlar – às ações, outras, transcorridas no mundo. Em sua bondosa atividade 

pedagógica – aqui, uma nítida alusão aos mitos ditos “jêje”-“mussurumim” –, a existência 

divina se insinua calma, lenta e pacientemente, sem imposições, e faz brotar a fé através 

de dons espirituais atribuídos a certos “predestinados”: entre os indivíduos, agora, unidos, 

um deles assume “destaque”, ou “[...] uma espécie de liderança”, e vê-se consultado, pelos 

demais, quanto às necessidades do grupo e nas particulares; leigo no entendimento das 

próprias capacidades, o “escolhido” busca a compreensão de si, e – por influência 

cósmica, mas incauto disso – procura um local que lhe sirva de refúgio – e esse “[...] lugar 

poderia ser qualquer um, se o agradasse, e poderíamos tomar como exemplo uma árvore, 

 
38 Em todo este capítulo, os termos destacados entre aspas, bem como as citações não referenciadas, 

remetem, todos, aos escritos mais formais deixados por Woodume Azuanun, planejados para compor sua 

obra literária acerca do candomblé. 
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uma árvore frondosa onde ele possa sentar-se em suas raízes e abrigar-se na sombra de 

sua imensa copa” –; ali, enfim, percebe as ideias mais claras, as energias, renovadas. 

Trata-se de seu “portal-astral”, ao qual foi guiado, direcionado, conforme as vontades do 

cosmos no desejo de ser acessado. 

O recurso do “portal para o cosmo” torna-se, então, frequente, visto que, por tal 

“ponte” – citada na segunda das vertentes míticas –, o “eleito” concebe-se mais sábio, 

pois as “forças superiores”, dali, “[...] poderão soprar-lhe no subconsciente 

conhecimentos novos, com maior facilidade” (grifo meu), a respeito daquelas demandas 

colocadas pelos semelhantes, isolados ou reunidos. Assim influenciado, ali, à “porta” 

recém “descoberta”, essa “liderança”, certa feita, conduz determinado “seguidor”, carente 

de cuidados, para energizá-lo. Os resultados da experiência mostram-se satisfatórios, e ao 

grau de o “escolhido” ampliar as suas habilidades, dado seu ato de compaixão; em troca, 

ele faz, ainda intuitivo, “[...] a primeira oferta material a uma energização cósmica, 

levando, por exemplo, frutas, depositando-as aos pés daquela árvore”: e ocorre, ora, a 

dádiva humana inauguratória, direcionada às divindades de manifestação natural. Não 

obstante espontânea, ou irrefletida nos efeitos, a oferenda impulsiona as conexões 

almejadas pelo cosmos – talvez, creio, mediante um ciclo disparado na bondade, valor 

divino por excelência, que induz ao fortalecimento da natureza, iluminada, com a própria 

substância, e, logo, extirpa do quadro o “mal”, ou seja, a diferença de Deus –, e isso leva 

o “médium” – mais pleno –, novamente, à multiplicação dos seus dons de condução 

terrena.  

Tais efeitos estimulam, no “iluminado”, novas e sucessivas ofertas, cujos 

resultados oscilam entre a maior ou menor eficiência; e transcorrido o tempo, aumenta a 

sua clareza quanto aquelas predileções da árvore, crida “mágica”, acerca de cada situação 

– “[...] para este ou aquele pedido”. Movido pela compaixão, o “escolhido”, depois, se 

empenha em transmitir os seus saberes aos demais, até que “[...] um dia, por orientação 

cósmica [...] ele resolve oferecer um sacrifício animal e deixa cair alí [na ‘porta astral’] 

sangue fresco, sentindo então as suas energias se ampliarem de uma maneira gigantesca”. 

Atos contínuos, mais experiências e, assim, “[...] a primeira liderança começou a ‘montar’ 

um ritual”: as práticas tornam-se, finalmente, organizadas. Certo da eficácia dessas ações, 

alguém pede, ao, agora, sacerdote, algo capaz de protegê-lo, por exemplo, na caça; 

novamente guiado nos ímpetos divinos, ele retira, do solo, junto à árvore, um cascalho, e 

o entrega nas mãos do solicitante, que exerce a tarefa em absoluto êxito. Dali há, pois, o 
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entendimento sobre “[...] energizar e fortificar outras coisas a partir d[e um]a primeira, 

ampliando o campo de abertura, formando[,] com atos próprios, fontes individuais e 

móveis de forças para cada pessoa do grupo”; e, como outrora, inicia-se o processo de 

“pesquisa”, mas, nesse caso, “[...] dos elementos [...] propícios para construir estes 

amuletos” – itens, aqui, figurativos daquilo nomeado, por alguns, “fetiches”, no 

candomblé. 

FIGURA 6. REPRODUÇÃO DE PÁGINA DOS CAPÍTULOS PLANEJADOS POR WOODUME AZUANUN. 
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Até essa paragem, Woodume Azuanun parece preocupado em esclarecer ao 

neófito, a quem o seu livro seria dirigido, certos valores tidos, de sua parte, como 

essenciais nos cultos “afro-religiosos”. O sacerdócio é, pois, explicitamente definido 

conforme o atendimento ao chamado sutil, pedagógico, do Divino pela conexão humana 

para com a natureza, manifestação direta d’O Deus. Ela faz os homens e mulheres se 

reunirem e lança sinais a um deles; ao ouvi-los dentro de si, ele a procura em uma árvore, 

e, então, isolado das questões “terrenas”, pode senti-la, pura, no âmago, revitalizando-se 

enquanto ser e parte dessa realidade. Energizado cosmicamente, o “escolhido” adquire 

habilidades nas auscultações do universo e compartilha a primeira experiência com os 

semelhantes, e, especialmente, os necessitados; tal ato –  em si, divino; de sabedoria, 

gentileza, compaixão e bondade – realimenta o ciclo de luz e abre, mais ainda, a 

percepção mística, cujos resultados são as descobertas dos “canais astrais” por meio de 

oferendas, sacrifícios e amuletos, passíveis de situar as divindades naturais ao alcance e 

dispor – já relativamente controlados, mediante as várias “catalogações” 39 – das pessoas 

carnais, sobretudo quanto à evolução espiritual e em benefício da expansão do contágio 

deífico no mundo. Por esses pontos, eu suponho, trata-se, aqui, de uma alegoria na qual a 

sina religiosa primordial está toda marcada nos aspectos filosóficos, existenciais e 

comunitários, sobressalentes aqueles comerciais, pragmáticos e individualistas. 

Se isso, realmente, está correto, é notável, também, como a alegoria criada por 

Woodume Azuanun para transmitir, ao neófito, esses princípios básicos – a consciência 

cósmica refletida em plenitude cultivada e disseminada pelo exercício da bondade – 

expressa os contentos míticos supostamente inspiradores, não obstante fazê-lo sob tais 

narrativas trazidas do avesso – o que parece lógico, visto as perspectivas enfatizadas nos 

dois casos; a dos deuses, nas lendas originárias, e a da humanidade, no alegórico. 

Primeiro, enquanto os mitos mostram o conjunto dos odus e o “Senhor do Pensamento”, 

mediante seus assistentes, a irradiarem sabedoria aos humanos, a fábula introdutória traz, 

 
39 Quando Woodume Azuanun trata do processo de surgimento e complexificação dos cultos desde o 

refinamento das “portas astrais”, oferendas, sacrifícios e amuletos – e, para tanto, se vale de termos como 

“experiências”, “pesquisa” e “catalogação” –, isso poderia dialogar com Lévi-Strauss, acerca daquilo 

chamado, pelo autor, “ciência do concreto” (1989 [1962]). Tese geral, o antropólogo diz não existir 

diferenças subjacentes aos pensamentos “selvagem” e “civilizado”, visto as regras e mecanismos do 

intelecto – a partir da “função simbólica” – serem iguais em todas as épocas e lugares vividos e habitados 

pelos humanos. No entanto, se há variações, digamos, “externas”, nesses casos, isso se deve à matéria-

prima priorizada em cada qual: o primeiro apreende o real no que existe de sensível, e o segundo o abstrai 

mediante a sua eliminação – ou sob a crença disso. Embora direcionado, portanto, aos níveis da realidade 

que lhe interessam, o pensar dito “selvagem”, em rigor, métodos e mecanismos, nada deve à ciência, e, 

logo, a essa última ele não se opõe, mas, inclusive, a antecipa temporalmente, conforme o etnólogo.          
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no outro lado, as pessoas mortais na perseguição do conhecimento. Ainda, no implícito 

da gênese “nagô”, se o movimento original, em Olorum, supõe o mal, é tão somente para 

impulsionar a existência, a(s) vida(s); e, mais além, na medida em que os fenômenos 

naturais, manifestações divinas, são internamente conflituosos – às vezes, destrutivos –, 

trata-se de um equilíbrio dinâmico, sobretudo, benévolo, provedor. Cabe, a nós, segundo 

a figuração do sacerdote, nos conhecer, querer e descobrir parte desse todo, na face 

bondosa, latente em cada qual, contrária ao maligno e capaz de suprimi-lo à mínima 

presença necessária, inevitável. Não bastasse, o conto “jêje”-“mussurumim” culmina no 

fosso aberto entre as divindades e os viventes carnais, decorrente da ganância dos 

materiais, vulneráveis às influências perniciosas do astral; e note-se: de modo nenhum, 

há, ali, qualquer punição advinda do Criador, que acossado e sem alternativas vê-se 

obrigado a refugiar-se em dimensão fisicamente inacessível aos corpóreos, e mesmo 

exilado, preterido, Ele fornece as “portas” do “Saber”. Do ponto-de-vista reverso, enfim, 

a lição elaborada pelo Woodume ilustra o encontro com tais “pontes”, e apenas conforme 

os homens, e as mulheres, estejam (re)conectados à bondosa natureza, da qual são parte. 

Seja como for, na continuação da alegoria, Woodume Azuanun chama a atenção 

para o compartilhamento dos saberes, agora, entre os próprios seres humanos, mortais. O 

primeiro sacerdote, afinal, envelhece e seu conhecimento não pode morrer com ele; em 

meio ao grupo é preciso achar alguém que lhe suceda: uma pessoa – ou porção delas – 

detentora das disposições e habilidades quanto à guarda da sabedoria e o prosseguimento 

dos ritos. Um dia, a “liderança” parte, os herdeiros – então preparados – enterram-na aos 

pés da árvore “mágica” e, ali, ela passa a receber homenagens devido à precedência e 

bondade no exercício das funções. Onde obteve refúgio, parcela dos cultos também lhe é 

oferecida, e a figura do “predestinado”, progressivamente, se energiza: “[...] as oferendas 

alí depositadas [na árvore] serão [igualmente] dirigidas àquele homem enterrado, e, com 

o tempo, o espírito cultuado perde as características materiais, misturando-se às forças da 

natureza”. Por outro lado, a memória do pioneiro continua acesa sob a lembrança dos 

feitos, antes, incríveis; e os atos que através dele as forças cósmicas realizaram em 

benefício do povo começam a ser concebidos conforme ações suas. O outrora “escolhido” 

torna-se um “semideus”. Logo, a manifestação arbórea é esquecida enquanto uma “ponte” 

imediata, e as oferendas, as orações, lá praticadas, já competem – na ótica dos humanos 

– diretamente ao precursor, cada vez mais fortalecido; sublimado, livre das amarras 

físicas – em modo de energia – e sob franco contato mediante as potências astrais, o 



60 
 

“líder”, nas bases etéreas, consegue transportar novas modalidades de lições. Dadas as, 

digamos, relativas compatibilidades ontológicas disponíveis em ambos os lados – 

humanidade e espírito cultuado; em oposição a Deus, com suas expressões naturalizadas 

–, observa-se o caso inaugural no âmbito das incorporações.              

Visto esse salto nas possibilidades de transmissão dos conhecimentos, um dia, os 

novos sacerdotes, orientados, vêm a saber que caso o sangue dos animais sacrificados 

caia deliberada e exatamente sobre alguém, ele virá a se despersonalizar, a incorporação 

será imediata, muito mais pura, e a fusão das forças cósmicas – no proveito humano – 

atingirá ápices inimagináveis. Com o maior controle das experiências, criam-se, pois, 

ritos iniciatórios secretos, cujos princípios estarão na posse de agentes altamente 

qualificados. Outros ingressam, assim, nos cultos, e os velhos, ao deixá-los, são adorados, 

a exemplo do “líder” original. Forma-se, então, uma coletividade de “espíritos guardiões 

específicos daquela aldeia”, empenhada em “[...] transmitir diretamente ao povo novas 

informações, novos ensinamentos, não apenas religiosos”. Tais protetores, contudo, 

mostrar-se-ão nomeados segundo a alcunha do pioneiro, “[...] do primeiro, daquele que 

fora seu mestre [...] mesmo que [...] a manifestação seja diferente de pessoa [à] pessoa”. 

E, ainda, o grupo etéreo – sublinha Woodume Azuanun – não é composto por “simples” 

espíritos desencarnados, visto todas as ofertas e os sacrifícios recebidos, notáveis de fazê-

los “[...] forças pensantes, capazes de decidir, governar com olhos puros, como braços 

divinos, específicos para aquele povo, naquela condição”. Em síntese, finalmente, “[...] o 

culto às forças da natureza estava unido ao culto dos ancestrais”. 

Certo dia, por qualquer motivo, o grupo se divide. Um dos sacerdotes iniciados 

toma, então, algo ligado à árvore “mágica”, na qual o “escolhido” pioneiro é cultuado, 

por exemplo, uma pedra, e leva consigo como “fetiche”, ou fonte móvel das forças astrais. 

Caso a parada do contingente migrante seja ao longo de águas fluviais, os ritos serão 

associados, pois, àquela rocha e ao rio. Afinal, ali, pelos próprios contornos diversos do 

quadro natural, as condições de acesso e resposta cósmica divergirão da primeira ocasião. 

Toda a liturgia anterior deverá sofrer nova avaliação quanto às oferendas e sacrifícios, 

aos melhores meios de realizá-los; e conquanto “[...] as bases, as formas de cultuar[,] 

ser[em] as mesmas[,] [...] ocorrerão variações” – “[...] uma diferença no ritual e não na 

essência”. O processo desenvolvido naquele outro conjunto se repetirá, mas, quando da 

morte do “líder” dissidente, o seu nome far-se-á, agora, a chave evocada na parte dos fiéis 

que o acompanhou; e, com o tempo, surgirão os respectivos “espíritos guardiões” dessa 
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coletividade, originando um “culto regional”. No futuro, mais cisões dispersarão ambas 

as populações, “[...] novos sacerdotes terão que escolher seus fetiches e[,] assim, a 

natureza unida aos ancestrais será cultuada em um sem[-]número de lugares[,] sempre 

com as mesmas bases, mas nomes diferentes e rituais às vezes totalmente diversos”. E 

antes das conclusões na fábula, Woodume Azuanun ainda demarca dois pontos dignos de 

anotação: o primeiro, a divinização dos personagens célebres pelos atos temporais, ou da 

gente destacada nos feitos terrenos – reis, rainhas, guerreiro(a)s, caçadore(a)s etc. – e, por 

isso, adorada, energizada, no pós-morte, até se integrarem aos panteões locais; depois, a 

relação entre descentralização das tradições ritualísticas e o favorecimento de “falsos 

sacerdotes”, utilizadores da benção divina em benefícios pessoais: “interesseiros” que, 

“[...] com trabalhos negativos, descobrirão as formas de inverter a ação das energias, 

transformando-as em prejudiciais aos demais, criando o culto do negativo, o sacerdócio 

da maldade”. 

Assim, além das pistas lançadas figurativamente para o entendimento dos neófitos 

acerca da diversificação nas tradições litúrgicas – cada qual com os seus fundamentos, 

afinal –, alguns aspectos relativos aos mitos inspiradores, como em passagens pregressas, 

ressurgem – do avesso – também aqui, e isso pode ser percebido, por exemplo, na 

proliferação dos “falsos sacerdotes”. Todavia, se, ali, Azuanun parecia concentrado em 

transmitir certos valores morais, filosóficos, agora, a partir da “morte do ‘escolhido’”, as 

preocupações estiveram voltadas a um esclarecimento, diga-se, sobretudo, “técnico”, 

conceitual. No gênesis atribuído “jêje”-“mussurumim”, quando faz-se o fosso entre 

deuses e mortais, os contatos, por parte de ambos, só podem ocorrer, diretamente ou não, 

mediante “pontes” estabelecidas desde as divindades; e, ainda, nas incorporações, a 

cruzada dos “portais” parte de outros – “[...] quando as lições são dadas por terceiros, 

antes encarnados, mas que, depois, se associaram às forças sagradas”. E na fábula que, 

creio, reverte os contos originários, a instrução ao iniciando tem este como seu ponto 

exato: as forças que apossam e despersonalizam os viventes humanos advêm de antigos 

sacerdotes – ou daquelas personalidades ilustres – cultuados, energizados e elevados às 

cercanias do divino, mas jamais, pois, da natureza. E tal argumento pode ser confirmado 

no encaminhar das conclusões iniciadas pelo Woodume, ao indicar a sua tentativa de: 

“[...] mostrar, desta forma, o nascimento do culto [...] [às] energias da natureza e [em lado 

diverso] o culto dos ancestrais ‘familiares’” – hoje, reunidos, conforme excerto destacado 

anteriormente. 
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Já propriamente no desfecho da seção, o pai-de-santo nomeia e define – mais 

objetivo – essas duas forças, dentre outras, atuantes no cosmos. Aquela que influenciou e 

dirigiu o primeiro dos sacerdotes – o pioneiro “predestinado” – se configura, mesmo, uma 

emanação direta da ampla natureza, expressão d’O Deus; e ela está ligada, no íntimo, a 

seres energéticos jamais passíveis de incorporação – embora eles possam nos canalizar 

seus ímpetos –, mas vibrantes nas manifestações naturais: são deuses, orixás, pulsantes, 

no caso, em árvores, rios, pedras etc. Por um outro lado, há também os “ancestrais 

‘familiares’”, ou, nos termos dos candomblés, “Babás Eguns”: exímios sacerdotes ou, 

então, personalidades ilustres durante suas histórias terrenas, cultuados, energizados e, 

por isso, sublimados ao ponto de tangenciarem, no plano astral, as divindades; esses, sim, 

aptos a transitar incorporados na dimensão material para aqui nos trazer lições, verter os 

vigores e desejos divinos em valores apreensíveis às pessoas humanas. E na avaliação 

final de Woodume Azuanun, a maioria dos religiosos, atualmente, dominaria as liturgias 

voltadas aos orixás, embora “[...] somente os mais profundos conhecedores sabem separar 

o orixá do culto aos ancestrais[,] [que] está sendo esquecido, está sendo perdido, e as duas 

coisas estão sendo feitas como se fossem apenas uma”, tornando-se, pois, fundamental 

depurá-las, visto as funções dadas aos babás eguns na conservação e ampliação do 

“Saber” existencial. 

        *** 

Antes de avançar à próxima seção, resta ainda abordar, não obstante rapidamente, 

uma segunda distinção – além daquela entre orixás e babás eguns – proposta por Azuanun 

e apresentada desde certa nota manuscrita tomada no verso da última página em meio às 

denominadas “O ESTUDO TEOLÓGICO DO CANDOMBLÉ”. Ali, ao modo de 

rascunho, o sacerdote atenta os neófitos para a origem “nagô” da diferenciação 

precedente, e ao fato de ela exigir correções quanto aos demais padrões ritualísticos. Por 

exemplo, paralelamente à fábula, seria cabível acrescentar um outro “[...] fenômeno 

importantíssimo, ocorrido em toda a África”, pois, conforme o pai-de-santo, pelo 

continente, de tempos em tempos, nasciam pessoas com sinais peculiares na aparência 

física e portadoras, no seu âmago, “[...] do poder e da magia”; criadas normalmente – nas 

mesmas condições dos seres humanos “comuns” –, aprendiam os cultos dedicados à 

deidade local, regional, e depois, no momento certo, passavam, contudo, a exercer suas 

capacidades sem o intermédio de deuses naturais: elas eram, ora, as próprias 

manifestações corpóreas d’“A Força”; e, em vista disso, inexplicável e repentinamente 
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desapareciam: se transportavam a lugares distantes ou apenas sumiam; e naquele povoado 

no qual viveram, os conterrâneos – cientes das suas mais íntimas preferências – lhes 

dedicavam ritos associados ao principal então em vigor no grupo e cujos efeitos 

resultavam inquestionáveis, dado, de lado a lado, o conhecimento das predileções e 

necessidades dispostas em ambas as partes. Assim, “[...] nascia o culto [“jêje”] Wodum”. 

FIGURA 7. REPRODUÇÃO DE PÁGINA MANUSCRITA POR WOODUME AZUANUN. 
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Os voduns – expressões deíficas “jêje”, em oposição aos orixás, “nagô” – são, 

então, definidos pelo Woodume como “[...] centelhas do mais alto astral manifestadas 

[outrora] com corpo físico, buscando manter o homem sempre próximo dos caminhos da 

divindade maior, dando provas em si próprio[s] dos poderes da energia superior”. Ainda 

sob as palavras de Azuanun, apesar das origens étnicas e geográficas, eles podem se 

apresentar em qualquer das matrizes referenciais de cultos no candomblé, e muitas vezes 

estão imbricados aos orixás; aliás, na proporção à qual o ensinamento alegórico do pai-

de-santo retroalimenta duas, ou três, referencias míticas diversas – também, mas não 

apenas – para diferenciar deidades “iorubá” e ancestrais – e, depois, divindades “jêje” –; 

e na razão das paragens datilografadas da seção, aqui igualmente, acerca dos voduns e 

dos princípios “nagô”, todo discernimento é preciso a fim de extrair-lhes, em cada qual, 

as suas potencialidades cósmicas “[...] diretamente compartilhadas à luz do conhecimento 

total”.                     

 

1.3 A Ética “Afro”-Religiosa contra o “Capitalismo do Espírito”: ou, 

“Meditando Sobre o Sacerdócio” 

 

Em outro dos títulos planejados por Woodume Azuanun para a sua obra, então, 

inacabada – chamado “MEDITANDO SOBRE O SACERDÓCIO” –, o pai-de-santo 

toma como partida uma breve avaliação da literatura produzida, até aquele momento, 

acerca do candomblé. Não obstante a ausência das fontes referidas, ele pondera, ali, que 

essa bibliografia seria excessivamente pragmática, pois “[...] todos os autores dirigiram 

seu trabalho sempre para um único aspecto [da religião]: ‘como praticá-la’”; e, por isso, 

“[...] a maioria dos livros fala dos tipos de cultos afro existentes no Brasil [...] de suas 

lendas, de suas tradições, de como tratar os semi-deuses de que eles se compõem, e de 

como conseguir rapidamente as graças e os bons augúrios deles, ‘os Orixás’”. Sob 

orientação distinta, o fundador do Ilê Asé Azun Dan informa, na sequência, a tentativa de 

com os seus escritos suprir as lacunas literárias observadas sobre duas pautas 

fundamentais, especialmente, aos iniciandos: primeiro, quanto às motivações profundas 

envolvidas na procura religiosa – ou “[...] os porquês que levam o homem a buscar os 

terreiros, o momento de se descobrir como médium” –, e, depois, a respeito dos percalços 

presentes no desenvolvimento sacerdotal – pois “[...] serão muitos os caminhos [...] 

apresentados[;] muitas as perseguições[,] principalmente as movidas pelo fanatismo 
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imposto nas religiões cristãs[;] muitos os religiosos cheios de artimanhas e falsas fórmulas 

para consertar a vida e fazer com que as coisas deem certo”. Assim, ressurgem, também 

aqui, as temáticas centrais antes apontadas, por mim, no âmbito dos mitos inspiradores; 

mas agora, e na síntese frente aos demais capítulos – sobretudo mediante a dupla nomeada  

“O CAMINHO DO MÉDIUM” e “O SINCRETISMO” –, os condicionantes das 

conexões essenciais entre a humanidade e o divino, além daquelas oposições sempre lhes 

pressupostas, já ultrapassam a sutileza alegórica: trata-se, enfim, de colocá-los explícitos. 

Para tanto, certamente os eixos narrativos – acima refletidos na alegoria sobre o 

surgimento dos cultos – permanecem insinuantes no(s) capítulo(s) em destaque, quando, 

por exemplo, já de início, o Woodume define as pessoas carnais como “centelhas divinas”. 

Afinal, se, no conjunto dos mitos, Deus é concebido enquanto o conhecimento primordial 

e manifesto na ação equilibrada das forças naturais, os homens e mulheres corpóreo(a)s 

também contêm o substrato deífico ao trazerem, em si, a dimensão da natureza – e “[...] 

cada ser humano é [assim] potencialmente um templo, onde a centelha divina encontra 

abrigo e terreno fértil para seu desenvolvimento se existirem os cuidados necessários na 

preparação desse ser”. Mas, ainda sob alusão mítica, ocorre que, devido às condições 

dinâmicas do mundo – permeado pelo mal –, a humanidade não pode se aperceber 

imediatamente acerca da virtualidade celestial presente – e cultivável – nos seus diversos 

representantes. E o sacerdócio é qualificado, aqui, antes de tudo, uma busca pela “[...] 

verdade primeira e única que anima o universo: [...] por que, e para que existir?”; questões 

cujas respostas, todavia, nunca serão atingidas “[...] dentro deste plano, presos neste corpo 

[...] [e] só podem ser conseguidas quando alcançarmos o ápice da evolução”. Ou, ainda, 

sob tais termos, as trajetórias religiosas parecem, então, processos de desenvolvimento da 

espiritualidade – frente aos limites corpóreos – direcionados – no plano terreno – à 

descoberta e refinamento dos sentidos e elos cósmicos originários e essenciais. 

Já na sequência do raciocínio, o autor da seção observa que, devido à diversidade 

interna da humanidade – “[...] cada homem é diferente, é individual” –, as possibilidades 

de acesso e resposta – parcial – às perguntas basilares serão também singularizadas entre 

os seus membros. “O Eterno sempre procura dar aos homens novas formas de chegarem-

se a Ele”, e alguns deles receberão “habilidades”, “dons mediúnicos”, para aceder e 

estabelecer comunicação frente a outros seres espirituais, além de se “identificar” com as 

energias da natureza, dispostos, ambos, a lhes transmitir os ensinamentos divinos; e esses 

são, assim, como “caminhos” oferecidos por Deus no intuito da aproximação com as 
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pessoas carnais, mesmo nas “vias indiretas”, primeiro, dos ancestrais e, depois, na dos 

orixás. A “plenitude interior”, ou o encontro, dentro de si, da força sagrada intrínseca ao 

ser biológico, materialmente vivo, dependeria, portanto, das experiências do médium em 

uma “realidade muito mais ampla” – a “existência ampliada”, diria novamente Bastide 

(2001 [1958]) – e exterior; mas configurada não só pelas presenças etéreas, pois formada, 

essa, também por aparições corporificadas, particular e divinamente oferecidas à vista dos 

religiosos: afinal, o universo “místico” seria um “[...] espaço tão grande que o simples 

desabrochar de uma flor (que nada significa para os outros [‘normais’, nos termos do 

Woodume]) poderá [...] revelar segredos incríveis e lhe trazer alegria e felicidade plenas”. 

Aos homens e mulheres “predestinados”, dadas, pois, suas bases diferenciadas de 

relações com o(s) mundo(s) – nas quais tudo pode vir a conter uma presença deífica mais 

ou menos perceptível na (contra)luz das boas (ou más) influências “astrais” –, as “[...] 

coisas simples da carne, que tanto contentam os ‘normais’, significarão, para ele[s,] muito 

pouco”; e esse sentido ampliado, certamente, se estende aos demais seres corporificados. 

Desse modo, quando recebem, encontram e aceitam o “dom” capaz de voltá-los à sina do 

“desenvolvimento espiritual” enquanto um autoconhecimento cósmico, os “escolhidos” 

também devem assumir a “missão” de, nesse processo “evolutivo”, “[...] descobrir [e 

guiar] os muitos sacerdotes” – “centelhas divinas”, eu recordo – “que por motivos vários 

não acharam o seu caminho”; e no exercer próprio da religião, o médium do candomblé 

funcionaria, ora, como a primeira “ponte” – ainda viva –, “[...] uma passagem, por onde 

muitos outros seguirão”. A dádiva proveniente de Deus é concebida, então, “[...] algo [...] 

seu[,] mas que não é só para si”, e, semelhante ao pioneiro alegórico, ele será um “veículo 

da vontade Superior” na dinâmica de contágio celestial junto à humanidade. Desde a 

graça lhes auferida, os “verdadeiros sacerdotes”, portanto, só podem efetivamente sê-los 

se destituídos dos princípios, primeiro, materialistas e, depois, egocêntricos – a fim de, 

em um lado, tentar buscar, nas vinculações (sobre)naturais, a sua verdade e plenitude 

íntimas, e, no seguinte, tornar-se “porta” ao próximo na trilha celestial 

E mesmo que cientes dos valores básicos ao sacerdócio, os médiuns, em constante 

formação e aprimoramento durante as trajetórias terrenas, estarão sempre inseridos no 

jogo inevitável, mais amplo, das disposições sublimes ou nefastas impulsionadas quando 

da criação e agora vigentes na condução do(s) mundo(s). Por aquilo denominado – 

conforme o Woodume – “lei do equilíbrio cósmico”, tais “escolhidos” ainda se mostrarão 

especialmente vulneráveis, expostos, às influências exercidas pelo “baixo astral”. 
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Primeiro, justamente dada a “centelha divina” vibrante e alimentada dentro de si, que os 

torna objetos preferenciais das energias contrárias, sombrias, empenhadas em torná-los 

campos estéreis; ademais, devido à própria capacidade desses homens e mulheres para 

acessar e estabelecer comunicações intensificadas e estendidas com o universo,  inclusive 

na faceta etérea positiva ou negativa. E não bastasse as posições pessoais, o passo do 

planeta fornece, também, um cenário favorável à propagação dos males, aos quais os 

religiosos são particularmente sensíveis: “[...] a Terra vive marcada por guerras, doenças, 

maldades [...] um excelente campo para o desenvolvimento das forças malignas”. Na série 

de relações compensatórias já trazidas – o saber do eu, desde a associação com outros; o 

cultivo do dom particular, e em benefício alheio; o crescer do brilho interno, tanto mais 

atrativo ao afã da penumbra –, acrescenta-se, pois, certos percalços advindos daquelas 

virtudes mediúnicas – com todas as suas privações, desapegos e provações – que, todavia, 

aos bem orientados, “[...] só [lhes] trarão mais forças e maiores alegrias” no processo de 

descobrir-se divino durante a existência carnal. 

*** 

O “baixo astral” que acomete, sobretudo, os médiuns, constantemente provados, 

atravessa a realidade em amplitudes e manifestações variadas, e as suas forças estão 

sempre presentes, por exemplo, na transversalidade da vida política e econômica 

experenciada pelas pessoas, religiosas ou não. No argumento de Woodume Azuanun, a 

disseminação dos valores completamente avessos ao sacerdócio parece própria dessas 

dimensões, movidas desde a soberba dos poderosos, em um dos casos, e o materialismo 

desenfreado, no outro. Entretanto, se tais motes são bastante conhecidos a partir da 

história e da vivência cotidiana, em especial, do Brasil, eles não aparecem tão claros no 

âmbito das próprias religiões, seja nas demais fés ou, mesmo, nos terreiros. Nesse quadro, 

o pai-de-santo inicia a denúncia dos cultos “negativos” mediante rápida e isolada 

referência ao que se nomeia, ali, apenas “espiritismo”; e antes de tratar dos espaços físicos 

e cósmicos dos candomblés, serão lançadas – em boa parte das seções “O CAMINHO 

DO MÉDIUM” e “O SINCRETISMO” – várias críticas, principalmente, às “derivações 

do cristianismo em geral”. 

Quanto a fé qualificada, modo amplo, como “espírita”, o Woodume atenta que a 

sua visão não é aquela do candomblé. Isso porque em tal denominação vários dos médiuns 

tendem a divisar os dons descobertos, e a exigência por aprimorá-los, conforme fossem 

castigos necessários à diminuição daquele “karma” – ou, “carga anterior” – formado 
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outrora, nas encarnações precedentes. “Os defensores dessa ideia” – escreve Azuanun – 

“dizem que o sofrimento como médium, de ceder o próprio corpo a outros espíritos, trará 

purificação e evolução”. E o seu incomodo, aqui, parece advir da premissa de um 

crescimento espiritual fundamentado na punição, o que se estenderia também à lógica 

cristã das condutas religiosas. Porém, no cristianismo a prerrogativa da pena está 

associada às conhecidas concepções do paraíso e do inferno, nos anseios, entre os fiéis, 

pela salvação em detrimento da condenação, cujos efeitos seriam as ações “[...] o tempo 

todo imbuídas de um espírito mercenário”: “[...] se o número dos atos bons for superior 

ao número dos atos maus, serás salvo para a eternidade”, diriam, nesse caso, os 

sacerdotes. E mediante um “capitalismo divino”, “[...] o homem não estaria aprendendo 

regras de pureza para se sentir mais nobre, mas está aprendendo a fazer poupança 

programada, que conforme o saldo final lhe garantirá a localização mais ou menos perto 

de Deus”. Distante dos ideais da redenção e da perdição, convertidos em motes 

interesseiros, egoístas, calculistas – e, logo, “negativos” –, impostos a partir do medo e 

das intimidações cósmicas, nos cultos brasileiros de matriz “afro” prevalecem – ou, então, 

deveriam primar – os princípios relativos à “evolução” quanto aos sentidos essenciais; e 

esses, simultaneamente internos e externos, fazem propício o abrir-se “positivo” das 

pessoas humanas junto a um mundo formado também por seus semelhantes. 

Em continuidade à crítica construída acerca dos ideais de punição, presentes entre 

“espíritas” e cristãos, o Woodume acrescenta, ainda, uma outra, que os coloca em lados 

opostos. Para o autor, devido à necessidade do acúmulo de fieis pelas igrejas no intuito 

de manter e multiplicar aquela opulência historicamente concentrada durante a sua 

existência terrena, o cristianismo deprecia o valor das demais fés e as denuncia enquanto 

“falsos caminhos”. Isso acontece direta ou indiretamente, e, por exemplo, a partir da 

inadmissão dos médiuns, ou daqueles humanos capazes de acessar – no transcorrer desta 

mesma vida – os seres espirituais, bem como de tangenciar – daqui – as dimensões etéreas 

das quais eles provêm. E tal negativa, aponta Azuanun, incide, pois, da possibilidade 

contida, desde essas virtudes, quanto ao vislumbre de planos distintos do povoado por 

nós e, consequentemente, das suas descrições sob traços diversos dos trazidos nas cenas 

paradisíacas ou infernais: afinal, ao “[...] aceitarmos aqueles que já se pronunciaram, 

notamos que eles nunca falam em fogo eterno, mas sim em uma forma de vida paralela à 

nossa”. Logo, o consentimento dos dons mediúnicos por parte das várias cristandades 

seria também a implosão do ameaçador edifício cósmico erigido nas mentes e corações 
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dos seguidores arrebatados. E o igual teor nefasto da mesquinhez antes advertida nas 

condutas preocupadas em fazer “poupança espiritual programada” é projetado agora no 

seio mais ampliado, cosmológico e institucional, de certas denominações religiosas 

tradicional e economicamente afirmadas sobre o combate e prejuízo das “concorrentes”. 

As vertentes cristãs, ao criar “adversários”, desprestigiando-os, permaneceriam, assim, 

litúrgicas, mas adoradoras do “baixo astral”. 

Além dessas críticas do pai-de-santo a respeito das condutas mesquinhas – 

individualistas, pelo lado dos fiéis, e economicamente motivadas, no da cúpula cristã –, 

o sacerdote não poupará, também, a Igreja quanto à sua tradição opressora diante daqueles 

milhões de africanos escravizados e compulsoriamente embarcados, por séculos, rumo ao 

solo brasileiro, e bem como para com os seus descendentes. Nessa frente, conforme se 

verá, o ímpeto perscrutador será convertido, primeiro, em uma teoria própria acerca das 

origens do sincretismo “afro-católico” e, depois, na defesa a respeito da necessidade, 

religiosa e prática, de extirpá-lo dos terreiros. E cabe adiantar que, com tal movimento, 

Woodume Azuanun não reproduz necessariamente, espelhando-as, aquelas ressalvas 

lançadas, dele mesmo, sobre as cristandades – ou seja, a afirmação, material e 

cosmológica, de certa fé mediante a depreciação das demais. Tratar-se-á, antes, da 

disposição do candomblé e dos cristianismos – históricos repressores das religiosidades 

de matriz africana no Brasil – sob bases “paralelas”, dentre as quais, alguma delas, a 

ocupada pelos ancestrais e orixás, permanecerá sempre aberta à chegada dos supostos 

“inimigos”, mas no intuito de deixá-los encontrar os valores básicos ali vigentes: o 

conhecimento e a bondade incondicional. 

* 

Na sua apreciação acerca das relações passadas, históricas, entre, em um lado, 

líderes e agentes – corpóreos – cristãos e, por outro, aqueles africanos escravizados, 

compulsoriamente desterritorializados de seu continente rumo às Américas e ao Brasil, 

Woodume Azuanun alcança – talvez sob nova trama alegórica – a África pré-colonial. Ali 

– afirma o autor –, desde avisos enviados pelos oráculos, os orixás já preveniam a todos 

quanto à grande “provação” que viveriam no futuro; um “teste da fé”, como sabido hoje, 

realizado com o começo e a intensificação, durante séculos, do tráfico interatlântico de 

pessoas humanas lá capturadas e depois comercializadas para aqui servirem aos tidos 

“senhores”. Quando isso se iniciou e enquanto esse fenômeno perdurou, os “brancos, 

dominadores”, impuseram a própria cultura e a religião cristã – pregada única legítima – 
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àqueles “negros, dominados”, a fim de “civilizá-los”. E, assim, alguns calaram, mudaram 

as convicções e aceitaram o cristianismo – eles confiaram no novo Deus, crido mais forte, 

também imperativo sobre as antigas divindades –, mas outros permaneceram “[...] 

homens de vontade, seres de fé, preparados para o que viria, pois acreditaram nos avisos 

recebidos”. Contudo, os segundos não poderiam resistir abertamente nos cultos, e 

buscaram, então, em cada santo católico as características dos velhos deuses; sob claros 

altares rezavam fetiches ou “[...] tudo o que de sagrado conseguiram trazer 

disfarçadamente da distante África e, na calada da noite, sob manto dos mais diversos 

disfarces, mantiveram vivo seu glorioso culto”. 

FIGURA 8. REPRODUÇÃO DE PÁGINA DOS CAPÍTULOS PLANEJADOS POR WOODUME AZUANUN. 
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Decorrido o tempo, os sacerdotes católicos prosseguiram no trabalho de 

imposição das suas verdades, e poucos foram aqueles “predestinados” capazes da fuga 

espiritual perante ao jugo cristão. Desprovidos dos laços físicos e emocionais mais 

imediatos com a África, e sem a confiança dos predecessores quanto à cautela 

aconselhada diretamente via oráculo, muitos cederam, assim, às santidades – “meros 

disfarces” –, como se lhes pertencessem, juntando-as aos orixás: e nascia ali, 

precisamente, o sincretismo. Diante desses termos, as ligações então estabelecidas entre 

personagens cósmicos do cristianismo e divindades de matriz “afro” resultam da opressão 

persecutória dos africanos – e dos seus descendentes – pelas forças – materiais, humanas, 

eu tendo a crer – vinculadas à Igreja Católica; e conforme o Woodume, se esse processo 

repressivo foi modificado com a chamada “abolição da escravatura”, isso nunca findou-

se por inteiro. Formalmente libertos, os escravizados de outrora conquistaram autonomia 

física, mas “[...] as portas da sociedade continuavam fechadas, e uma ou outra exceção 

entre eles alcançava destaque social, o que era uma forma de disfarçar, aos olhos do 

mundo, aquilo que pouco mudara”40; e no plano religioso, apesar da égide sincrética, 

permaneceram acossados, inclusive sob o encalço policial, a mando das cristandades41. 

 
40 Embora Woodume Azuanun não faça referências diretas acerca dos escritos motivadores da sua obra 

inacabada, é curioso como esse trecho evoca – todavia, negando-a – a argumentação desenvolvida por 

Donald Pierson naquele clássico “Brancos e Pretos na Bahia: estudo de contacto racial” (1945). Sob forte 

influência de Gilberto Freyre, e mediante comparação ao seu próprio país, o autor estadunidense, sabe-se, 

defendeu várias teses sobre a vigência, então, no Brasil, do “preconceito de classe” em detrimento da 

discriminação “de cor”. Para tanto, ele lançou, inclusive, a ideia – algo contraditória – de que era 

plenamente possível os negros, e, sobretudo, os “mulatos” – “branqueados” –, ascenderem profissional e 

materialmente desde “[...] a capacidade mental nos empreendimentos em que esta é essencial ao sucesso” 

(p. 228); e o sociólogo elenca, assim, uma série de exemplos quanto às posições destacadas conquistadas 

pelas personalidades não-brancas no todo da sociedade soteropolitana – enquanto nos Estados Unidos, a 

mobilidade ocorreria no âmbito das “castas”. Já em sentido inverso, o pai-de-santo, ao que tudo indica, 

consideraria tais casos – os brasileiros – espécie de exceções calculadas e cujo intuito seria escamotear a 

nossa realidade desde sempre excludente com relação aos negros escravizados e seus descendentes. 

41 Se para além do “pós-Abolição”, Azuanun não divisa outros marcos temporais mais precisos, Montero 

(2006) aponta a Constituição de 1891 – no rastro da República, em 1889 – como responsável pela 

dissolução formal, aqui no Brasil, dos vínculos entre Igreja e Estado. Todavia, a autora indica, ainda, as 

contradições desse fenômeno em seus propósitos; afinal, já ali, o cristianismo lutou por se impor e, desde 

então, foi tido um modelo a partir do qual outras fés buscaram institucionalização e, assim, assumiram 

garantias legislativas. Portanto, a esfera estatal, mediante os referenciais cristãos contidos em si, também 

criou, certa maneira, denominações religiosas diversas, outrora inexistentes enquanto tais. Nesse processo, 

no campo de forças direta ou indiretamente dominado, sobretudo, pelo catolicismo, as manifestações 

tradicionalmente ligadas às “incivilizadas” camadas negras da população brasileira – sob as pechas da 

“feitiçaria” e do “curandeirismo” – sempre foram tidas arcaicas e/ou nocivas ao ordenamento público. Por 

isso, “[...] a República Velha se encerra com uma generalizada posição hostil e repressiva contra essas 

práticas [...] chamadas genericamente de ‘macumba’, ‘magia negra’, ‘feitiço’ [...] [e] a partir do Estado 

Novo a repressão se torna mais intensa [...] especificamente voltada para as práticas [...] associada[s] ao 

crime e às drogas” (pp. 53-54). A umbanda, por exemplo, só teve reconhecimento ao modo de religião 

independente nas décadas de 1950 e 1960, pois, antes disso, “[...] entre 1920 e 1940, as associações 

umbandistas eram registradas em cartório como espíritas [...] [e] assim podiam exercer publicamente suas 
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Já atualmente, enfim, Azuanun percebe certa tendência à inversão do ingresso de “negros” 

e “brancos” nas fés, digamos, “tradicionais” uns dos outros: enquanto os primeiros 

atingiram relativo progresso material e aderiram aos templos cujas origens são europeias, 

os últimos têm procurado e sido aceitos no candomblé. O resultado disso, desse 

“embranquecimento”, seria o declínio das conhecidas averiguações, buscas e invasões 

diligentes nos terreiros, não obstante substituídas, hoje, por “combates velados”: em 

detrimento da “guerra aberta”, um “[...] sistema de guerrilhas feitas nos púlpitos de todas 

as igrejas ditas cristãs”. 

Pelo lado dos candomblés, no processo de resistência às “guerras abertas” e 

“guerrilhas” seria preciso extirpar o sincretismo da religião. Primeiramente, conforme 

Azuanun, por uma necessidade histórica, mais ampla, tocante ao fim dos elos com aquela 

Igreja que “[...] em nome de Deus fez escravos negros, tratou-os como resto social e 

seguiu seu caminho pisando em tudo que lembrasse a África”. Ao contrário de outrora, 

as verdades trazidas desde os africanos devem ser apresentadas sem “máscaras” 

incorporadoras do “baixo astral”, e diante a plena confiança na bondade dos orixás quanto 

à condução da(s) realidade(s): esses, afinal, só sabem dar o amor, e inclusive o fazem para 

os “brancos”, algozes dos seus sacerdotes, sob ensinamentos, a eles também, da religião 

que não discrimina ou castiga ninguém; e já livres daqueles símbolos carregados de medo 

e dor – e recorrentemente mobilizados, por séculos, em vista do acúmulo material –, os 

deuses poderiam, finalmente, dançar “[...] com alegria nos barracões sem luxo, sem 

pompa terrena, mas repletos [assim] da mais pura riqueza espiritual (Grifo meu)” – 

disponível, diga-se, a todos que sejam “despertados” e queiram buscá-la a partir dali.  

Mas a abolição do sincretismo também atende a conveniências religiosas práticas, 

“pedagógicas”, dadas as confusões provocadas nos fieis, sobretudo entre os iniciandos. 

Para o Woodume, faz-se necessário conscientizá-los, em definitivo, acerca de os 

candomblecistas não serem cristãos. Mediante as lógicas ditas “afro-brasileiras”, Jesus 

teria sido “[...] um grande sacerdote, um grande político, um grande orador, que utilizou 

as suas capacidades para lutar em favor de seu povo oprimido”; já os santos, tratar-se-iam 

das “[...] pessoas que tiveram importância para a Igreja Católica e que foram endeusados 

ao bel-prazer de papas, baseados em analises que não têm nada a ver com a nossa forma 

de entender o crescimento espiritual”. E a recusa daquelas imagens representativas da 

 
atividades sem sofrer perseguição policial” (p. 53); já o candomblé, “[...] na cidade de São Paulo [...] não 

existiu como ‘alternativa religiosa’ pelo menos até a década de 1970” (p. 56).  
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opressão histórica, novamente, é tida capital, tanto quanto “[...] não explicar mais a 

noviços e consulentes o comportamento dos orixás comparando-os ao de santos cristãos” 

ou prescindir, “[...] em preceitos do culto[,] [das] atitudes que são exclusivamente 

católicas, como assistir a uma missa após a sagração sacerdotal”. Junto ao abandono dos 

referenciais do catolicismo no âmbito mais amplo da religião, todos esses atos visariam 

“reeducar” especialmente os ali recém ingressantes, em quem valores “negativos” – do 

medo, da culpa, da punição, do cálculo – foram introjetados durante a socialização – 

mesmo a “leiga” – na cena tradicional brasileira; processo cujos objetivos também 

desafiam “pais” e mães-de-santo, as lideranças, sobre a coragem precisa contra aqueles 

grilhões morais do passado, ainda hoje remanescentes. 

* 

A despeito das críticas lançadas por Woodume Azuanun ao sincretismo, a presença 

dos elementos característicos da fé cristã certamente não é condição para que o “baixo 

astral” se manifeste nas religiões chamadas “afro-brasileiras”. E embora a temática 

ressurja na síntese de duas outras seções – “A CASA DE CANDOMBLÉ” e “A 

QUESTÃO DO ESPAÇO”, conjunto do qual provém o último tópico básico dentre os 

presentes nos escritos, por mim, acessados –, cabe já tangenciá-la quanto às 

possibilidades das presenças “negativas” nas realidades, em si, dos cultos remetidos à 

África. Primeiramente, elas podem ser verificadas na proliferação daqueles receituários 

de caráter pragmático e ventilados no mercado editorial em busca – da parte dos autores, 

supostos sacerdotes – do lucro, do enriquecimento pessoal. Tais obras, aponta o pai-de-

santo, trazem sempre fórmulas práticas, receitas fáceis e dedicadas a regular ações 

humanas e forças sagradas desde vias externas, mas se esquecem, porém, que os 

verdadeiros religiosos devem buscar um Deus interior, no próprio “eu”; por isso também, 

esses livros, os comerciais, não passam de mero engodo. Depois, as energias nefastas, 

sombrias, permeiam, ainda, o espaço mesmo dos terreiros, alimentadas a partir das 

posturas ali assumidas pelos fieis: seja nos desejos de refinar os dons no intuito da 

concorrência por títulos de alta hierarquia e, assim, sanar necessidades egoístas, ou, então, 

mediante o uso dos poderes em fins escusos, voltados, por exemplo, aos ganhos 

econômicos advindos do sofrimento imposto a outrem. Nesses casos-limite, não obstante 

no âmbito sacro dos templos, o médium age, na verdade, enquanto “cultuador das trevas”, 

e “[...] aqui, novamente[,] vemos regozijarem-se os seres inferiores, pois este sacerdote 

tornou-se mais uma importante peça nos seus exércitos”.  
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*** 

Diante desse quadro, noviços e sacerdotes já consagrados desempenham as suas 

formações contínuas em meio às disputas herméticas entre potências “positivas” e 

“negativas” pela hegemonia na condução do(s) mundo(s). Outrora, no período 

escravagista e, depois, com a vigilância e as ingerências policiais nos espaços de culto, 

os candomblecistas estiveram sob “ataque aberto”; e hoje, contudo, prevaleceria um 

“sistema de guerrilhas”, bem mais sutil e cujas investidas, especialmente vindas da parte 

dos cristãos, alcançariam o horizonte social em seus meandros, dada a ascendência do 

credo católico – como das demais cristandades – na vida civil brasileira42. Quando não 

expostos às influências vindas da economia e da política – campos motivadores de ações 

e pensamentos imodestos e materialistas –, tais religiosos – aqueles ligados aos terreiros 

– tendem, então, a trazer, em si, os medos e as culpas conformadores do “capitalismo 

espiritual”, previdente, exclusivista, “negativo”; e isso perante um Deus, todavia, 

substancialmente distribuído, sensível na ampliação existencial – “evolutiva” – dos fieis 

para consigo e com outrem, todos divinamente essenciais. Diante essa linha, no 

candomblé, a preparação do médium deve, pois, conduzi-lo à “limpeza da mente” quanto 

aos valores falsamente sublimes, antes impostos, ali, nas bases do temor e da penitência, 

resultantes na “mercantilização do espírito”; e o mesmo seria preciso, claro, acerca dos 

hábitos intelectuais seculares, comezinhos: afinal, “[...] dentro do campo religioso, o 

futuro sacerdote virá para o templo com todos os vícios e falhas comuns de seu meio-

ambiente[,] [e] tendo suas virtudes valorizadas e[,] na sua valorização[,] anulados os 

defeitos, a pessoa será acordada para o trabalho sacerdotal em toda sua plenitude”43.        

 
42 Em continuidade à nota anterior, Montero (2006) observa que, no Brasil, a constituição do Estado 

Moderno, instaurado, entre outras coisas, pela separação formal das esferas política e religiosa, não limitou 

o catolicismo ao âmbito da vida privada, mas ele foi alocado na dimensão civil, como ocorrera, depois, com 

as demais religiões. Nos seus escritos, Woodume Azuanun corrobora essa ideia ao afirmar, por exemplo, 

que: “[...] nascemos, seremos parte de um lar e [...] desta família deveremos também receber a primeira 

orientação religiosa, a qual poderá ter caminhos diversos [...] uma coisa, porém, é imprescindível: a família, 

se cristã, fará uma cerimônia onde se justificará, pelo menos socialmente, que a criança receberá uma 

benção divina. Os anos passarão e no aspecto religioso será ainda a família a incentivar ou não os credos 

[...] [e] caso não haja o incentivo (maioria dos casos), a criança ou jovem participará somente de cerimônias 

obrigatórias socialmente, e qualquer tipo de manifestação religiosa deverá vir com o tempo” (Grifos meus).        

43 É notável, aqui, como o argumento do Woodume – acerca da necessidade de “limpeza da mente” em 

relação aos valores tradicionalmente introjetados nos fieis, e para que esses últimos possam, assim, exercer 

plenamente a atividade sacerdotal – é análoga às ideias defendidas por Bastide em diversas obras (1973, 

1976 [1957], 2001 [1958]). Modo geral, nesses casos, o autor francês aponta a inaplicabilidade das 

categorias científicas na assimilação intelectual do candomblé pelo pesquisador; e, isso, não porque tal 

universo seja desprovido de lógica, mas, antes, visto a sua “filosofia sutil”, e plástica, escapar à rigidez dos 

conceitos centenariamente cartesianos. No quadro brasileiro mais amplo, ele afirma: “[...] o sociólogo que 

estuda o Brasil não sabe mais que sistema de conceitos utilizar [...] [e] não raro precisa transformar-se em 
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A lida dos sacerdotes já desprovidos dos valores tradicionais antes introjetados 

em suas mentes deve, por seu turno, visar a “união”, tida pelo Woodume como mote 

fundamental no seio dessas batalhas cósmicas. E sob uma metáfora pessoal, eu diria que, 

à luz do trazido aqui, tratar-se-ia de promovê-la nos imperfeitos ouvidos humanos junto 

a um som divino lançado quando da origem do(s) mundo(s) e hoje ecoante – o mesmo 

sopro, com tons diversos – nas profundezas do “eu”, em cada qual, e além: no conjunto 

dos ancestrais e orixás; no desabrochar das flores; naquele meu semelhante, apto a tê-lo 

escutado no surdo deste peito e, assim, aberto também a minha audição; igualmente, em 

quem já pude ouvi-lo e tentei aguçar os sentidos. Ainda na figuração sonora, a 

disseminada e crescente consciência celestial entre seres distintos tenderia à ressonância 

“afinada” – coincidente nas tonalidades; equilibrada, como o é a natureza – e amplificada 

do “positivo” no universo, cuja atmosfera estaria cada vez menos disponível ao propagar 

das forças “negativas”.  

 

           1.4 A Gestão/ Questão do Espaço 

 

Já na pequena seção chamada “A CASA DE CANDOMBLÉ”, Woodume Azuanun 

apresenta os templos, ao leitor, desde quatro funções elementares – ou “frentes de ação” 

– desenvolvidas por qualquer terreiro, independentemente das referências originárias – 

“nagô”, “jêje”, “angola” etc. – ali vigentes, reivindicadas ou predominantes: trata-se da 

definição desses ambientes enquanto “Igreja”, “Hospital”, “Escola” e “Família”44. Assim, 

a primeira atividade alude à celebração, em tais espaços, dos “[...] cultos abertos, onde 

todos se juntam para, na forma característica africana, louvar a Olorum (Deus)”. A 

segunda decorre de “[...] um aspecto diário das casas de candomblé”, requisitadas entre 

pessoas “[...] doentes com os mais diferentes tipos de moléstias [...] tentando[,] num 

 
poeta” (1976 [1957]: 15); e já quanto ao candomblé, e especialmente o sincretismo: “[...] convenci-me 

rapidamente que os problemas por mim levantados [...] não existiam na realidade e não passavam de falsos 

problemas, uma vez que eu abordara o candomblé com uma mentalidade etnocêntrica  e assim teria de 

‘converter-me’ [...] a uma outra mentalidade, caso quisesse compreendê-lo” (1973: XI. Grifo meu).           

44 Apesar da caracterização como “Hospital”, “Escola” e “Família”, faz-se notável o fato de Woodume 

Azuanun não qualificar os terreiros desde uma função social mais ampla – como espécie de foco voltado, 

também, à assistência comunitária – e já observada pelo menos desde a obra original publicada, em inglês, 

por Ruth Landes em 1947. Essa consideração adquire ainda maior relevo quando se percebe, hoje, total 

ausência de ligações institucionais entre o Ilê Asé Azun Dan e o mundo, digamos, “envolvente”, não 

obstante o inegável apoio emocional e, sobretudo, espiritual, prestado a todas as pessoas ali apresentadas.       
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momento de desespero, ‘qualquer saída’”. Aqui, acresce o sacerdote, faz-se fundamental, 

à coordenação do local, a sabedoria na divisão dos fatores físicos ou espirituais das 

enfermidades, nem sempre tratáveis, pois, nos “limites da fé”. Todavia, a religiosidade, 

mesmo naqueles casos menos otimistas, pode – e deve – proporcionar relativo conforto 

emocional aos “pacientes”, estimulados a procurar respostas – íntimas, parciais e, não 

obstante, profundas – acerca das suas angústias, e “[...] sempre dentro de um ato de amor” 

vindo da comunidade – ampla, cósmica – disposta a lhes prestar apoio. 

A terceira feição assumida pelos terreiros, enquanto “Escola” – e sob a qual o 

Woodume se estende em mais detalhes –, advém de ser ali, naquele espaço, que o médium 

praticará sua evolução espiritual; lá, ele irá “[...] aprender como cuidar dos orixás 

(Deuses), como servi-los e como manusear as forças que eles põem à nossa disposição 

[...] enfim, como ser sacerdote” – um “[...] aprendizado lento, detalhado e que dependerá 

da dedicação e da observação”. E conforme demarcado na seção anterior, ao ingressar no 

templo, o neófito encontrará uma realidade cujos valores diferem dos preconizados e 

vigentes em outras instâncias, seculares ou religiosas; e com a necessidade de reeducação 

– ou, de “limpeza da mente”, segundo Azuanun –, os princípios distintivos externamente 

legítimos – patrimônio material, títulos universitários, prestígio social – tornar-se-ão, 

agora, inválidos. Todos serão inicialmente nivelados, igualados, nos propósitos 

sacerdotais basilares – a busca essencial – e que lhes exigem cultivar novos motes e 

posturas – o desapego material e a generosidade, por exemplo. Inclusive, dessa 

convivência surgirá a maior “prova evolutiva” dos fiéis, já no mundo exógeno, quanto ao 

“aspecto humano” do sacerdócio, nas relações junto a outros, “leigos”, tidos, fora da 

religião, socialmente superiores ou – sobretudo – inferiores. 

Contudo, se “[...] até certo momento, todos serão iguais”, uma casa de candomblé, 

quando próspera, apresentará diversos “encargos”. Tornar-se-á necessário, assim, ao 

coordenador do espaço, distribuir as responsabilidades entre os seus frequentadores; e a 

condução dessa dinâmica – que, então, diferenciará os fiéis – far-se-á decisiva quanto à 

harmonia e a própria manutenção do templo. Afinal, pela ação do “baixo astral”, a 

disposição dos postos, cujas incumbências vêm acompanhadas de prestígio, poderá 

implicar vaidades na parte daqueles destinados a ocupá-los, e ciúmes nos demais – além 

da cobiça generalizada – ; decerto, algo capaz de comprometer a coerência – no limite, a 

“união” – primordial às finalidades religiosas mais profundas ali almejadas – o contágio 

deífico dos adeptos para consigo e com outrem. Em vista disso, o líder deverá, primeiro, 
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educar os “encarregados” sobre as posições, por eles, assumidas, e sem que o cargo “[...] 

lhe[s] suba à cabeça, como ocorre no mundo exterior”: é preciso conscientizá-los acerca 

da dedicação e do volume de trabalho exigidos, e das expectativas – neste determinado 

patamar existencial – pelo refinamento dos bons valores sacerdotais – e não o inverso. 

Aos seguintes, caberá esclarecer os padrões definidos no processo de elevação 

hierárquica, regido segundo regras claras e objetivas, embora diversas das costumeiras 

fora dali; e especialmente a partir de uma delas: o desejo divino, aliado à disponibilidade 

do candomblecista designado45. Se esse último foi, enfim, cosmicamente convocado em 

benefício comunitário, o corpo social – o materializado – do terreiro terá de apoiá-lo no 

seu crescimento espiritual, que é também aquele da totalidade, logo, fortalecida nos, 

digamos, “componentes”, já menos suscetíveis às energias “inferiores” e alimentadas, na 

tendência oposta, com soberba, por alguns, e inveja, nas más intenções dos restantes46.    

Desse modo, para o Woodume, uma casa de candomblé deverá repetir, em certos 

aspectos, os elementos, a organização e o funcionamento ideal das “Famílias”. Em ambos 

os casos, importa ao “pai”, em sua autoridade, amar, proteger e ensinar “filhos” e “filhas”, 

que, por seu turno, são destoantes entre si – mais, ou menos, carinhosos, vulneráveis, 

dedicados, disponíveis etc. E essa diferenciação dos perfis poderá gerar relações diversas, 

de lado a lado, cujos desdobramentos, se não observados os devidos cuidados, implicarão 

ciúmes, disputas, rancores e até mesmo revoltas. Na parte do líder, é desejável, pois, o 

estímulo à compreensão, pelos dependentes, de que diante do amor, dos cuidados e da 

educação proporcionados na figura paterna, todos têm, ali, um lugar incondicional, 

 
45 Em seu conhecido texto “O Candomblé da Bahia na Década de 30”, Vivaldo da Costa Lima, de certa 

forma, endossa essa posição ao definir os templos do candomblé, da época, como “[...] verdadeiras 

comunidades teocráticas em que os pais e mães dos terreiros exerciam uma autoridade plena e indiscutível, 

legitimada pela vontade postulada dos santos – os orixás, os voduns, os inquices e os caboclos [...]” (1987: 

40. Grifo meu).  

46 Essa relação entre a outorga dos poderes e a noção de responsabilidade, bem como certa proporção 

existente no fortalecimento religioso do todo desde a evolução espiritual das partes, também já haviam sido 

observadas por Bastide (1973, 2001 [1958]). Sobre o primeiro caso – algo próximo da série de advertências 

lançadas pelo Woodume aos receptores dos cargos –, o autor francês afirma as trajetórias sagradas 

individuais serem marcadas com participação crescente das divindades no conteúdo essencial dos fiéis; 

assim, a escalada hierárquica implica, mesmo, muito mais precauções, restrições comportamentais e 

obrigações ritualísticas do que liberdades e licenças, apesar dos direitos, das honrarias e do prestígio 

admitidos na cena pública durante esse processo. No outro – ligado àqueles alertas deixados por Azuanun 

ao corpo comunitário, sobre a “elevação” de determinados candomblecistas desde atribuições sacerdotais 

–, o sociólogo afirma, acerca do ápice da hierarquia, que o “alargamento” dos seres “[...] tem como 

contrapartida a necessidade de fazer reverter sua ampliação em benefício da coletividade que dirigem”, pois 

“[...] o poder obtido [com a grande participação das divindades nessas pessoas] comunica-se, por meio 

del[as], àqueles que se encontram em posição subalterna” (2001 [1958]: 230); portanto, o reconhecimento 

de tal superioridade, no lado dos demais, implica aumentar as próprias forças cósmicas desses últimos.                
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embora preenchido conforme as características e necessidades individuais colocadas, 

essas últimas, circunstancialmente, por cada qual. Ainda, enquanto na comunidade 

religiosa falta um “dado objetivo”, como é o “sangue” nas aglomerações familiares – ou, 

no mínimo, a convivência desde a mais tenra idade –, a transparência dos princípios de 

especialização faz-se, novamente, fundamental para garantir os laços fortes, coerentes, do 

conjunto. E apesar da primazia parental, a individuação hierárquica ultrapassará qualquer 

arbítrio ou simples julgamento íntimo do patriarca: ela sempre dependerá daqueles 

anseios soberanos lançados das divindades; esses, sim, agora “interpretados” segundo o 

tino sacerdotal em perceber o “chamamento”, então ponderado defronte as capacidades 

destacadas no fiel, no “filho”, cosmicamente designado. 

*** 

Finalmente, n’“A QUESTÃO DO ESPAÇO”, acerca do(s) ambiente(s) de culto, 

Woodume Azuanun se propõe a “[...] delimitá-lo[s] e definir todo comportamento a ser 

conduzido [ali]”. Nesse caso, a linha argumentativa considera, primeiro, que “[...] os 

orixás e woduns estão num plano paralelo ao nosso, mas constantemente ao nosso lado”. 

Portanto, com o desembarque, aqui no Brasil, das levas de africanos desterritorializados 

do seu continente em decurso da escravidão, as divindades características daquelas 

localidades seguiram, pois, os sacerdotes dedicados às suas liturgias; e se tais deuses 

vieram para cá – como “[...] também foram para o Haiti, Cuba, EUA, etc.” –, isso decorre 

dos desejos cósmicos pela expansão nos cultos, nas mensagens divinas e no trabalho 

dessas forças “[...] frente aos desígnios do Todo Poderoso”. Mas, sabe-se também que 

durante o ínterim escravista – em meio à repressão religiosa da época – as deidades foram 

escondidas – sincrética e estrategicamente dissimuladas nas senzalas –, e para a própria 

continuidade das ideias e práticas, devocionais e ritualísticas, no lado dos chamados 

“escravos”; e, ainda, mesmo depois da dita “Abolição da Escravatura”, não houve o pleno 

reconhecimento das manifestações sagradas ligadas à África, “[...] pois as igrejas cristãs, 

principalmente a católica, dominavam[,] e a única religião com direitos era aquela”. 

Consequentemente, na ausência de uma legitimação pública, os “negros” estiveram 

obrigados a integrar as atividades sacras aos limites domésticos, até que, nos tempos já 

mais atuais – sob a legalidade conquistada, e junto às melhorias nas condições materiais 

dos afrodescendentes –, diversos terreiros foram erguidos e, assim, operou-se certa 

diferenciação entre o templo, lócus coletivo, e o lar, privado, das lideranças rituais. 

Distinção, aliás, importantíssima, haja vista, segundo a opinião do pai-de-santo, que: 
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Ora, se o homem melhora seu nível de vida, é fundamental que ele 

também busque melhorar ao máximo a forma de cultuar aqueles em que 

crê, pois a própria lógica de uma roça de candomblé implica nisto: 

‘quanto melhor preparada a terra, melhores serão as colheitas; quanto 

maior o espaço plantado, maior será a colheita; quanto menos 

misturadas as plantações, maior viço terão individualmente’. 

                     

Desse modo, uma vez conquistadas as condições para o funcionamento da casa de 

candomblé em dependências já separadas do lar ocupado por seu “zelador”, novas 

definições espaciais deverão ser realizadas quanto aos componentes mais básicos e 

necessários às atividades religiosas Primeiramente, o Woodume aponta como 

indispensável, mesmo,  a existência daquela construção chamada “barracão” – ou abassá 

–, “[...] reservad[a] para todos os atos do culto, para todas as situações ligadas às 

manifestações religiosas, com ou sem toques festivos”. E dentre os templos que “[...] 

tenha[m] conseguido se livrar das influências cristãs-católicas”, os elementos mínimos 

ali esperados, nessa espécie de salão, formam um conjunto constituído: pelo “chão 

batido”, ou, “[...] quando muito, cimentado”; o “mastro”, situado no meio do solo e “[...] 

sob o qual está plantado o ‘centro nervoso’ da casa: ‘O AXÉ’”47; os atabaques, dispostos 

em seu estrado específico; algumas cadeiras de braço, destinadas aos candomblecistas 

dignitários e, por isso, sempre destacadamente perfiladas; e, enfim, assentos comuns, ou 

bancos, oferecidos à assistência das festas públicas. Quanto ao arranjo dos itens, “[...] da 

entrada até um determinado ponto antes do local onde está plantado o Axé central, deve 

ser a área reservada para a assistência”; nas celebrações, digamos, “abertas” e que lhes 

são permitidas, os visitantes não precisam trajar vestes definidas, embora devam observar 

a “moral vigente”; e se vários terreiros costumam dividir esse perímetro – certo lado, o 

dos homens, no outro, as mulheres –, Azuanun afirma a repartição como desejável, mas 

“[...] sem conotar obrigatoriedade”. No diâmetro restante, ou seja, “[...] do limite definido 

para a assistência, até as cadeiras sagradas[,] ‘SOBÁS’” – ordenadas, no Ilê Asé Azun 

 
47 Como a questão será retomada adiante, nos próximos capítulos deste trabalho, cabe, por ora, apenas 

observar que o “barracão” se constitui, no âmbito do terreiro, enquanto espécie de microcosmos da realidade 

mística. Grosso modo, ali: o solo – “[...] de chão batido, quando muito cimentado” – representa – mais em 

sentido diplomático do que simbólico – o Aiê, ou mundo material, ocupado pelos humanos; o teto, por sua 

vez, se associa à abóbada celeste, Orum, morada dos deuses; entre ambos, manifestam-se, incorporadas, as 

divindades, ligadas aos fatos naturais e sociais passados na Terra – o fogo, o vento, a água, a guerra etc. 

Assim, conforme observado por Roger Bastide (1973, 2001 [1958]), o “mastro central” cumpre uma função 

para muito além da arquitetônica e lhe compete conectar a terra ao céu. Já o “‘centro nervoso’ da casa”, o 

“AXÉ”, trata-se do conjunto das energias fundamentais vigentes no templo, assentadas, localizadas, para, 

assim, se tornarem acessíveis, manipuláveis, desde determinado ponto; dada a funcionalidade do mastro, 

então, não é à toa que os axés primordiais dos terreiros sejam “plantados” exatamente sob os seus pés.        
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Dan, na parede oposta à da entrada principal – estará o “[...] espaço reservado para as 

danças invocatórias dos deuses e em seguida para que estes mesmo deuses venham dançar 

entre nós, trazendo-nos suas bênçãos e alegria”; e, aqui, o pai-de-santo limita-se a 

considerá-lo “[...] o espaço sacro preparado para um culto que ocorre com a participação 

integral dos sacerdotes, pois todos dançam e cantam”.   

Dada essa configuração, segundo Azuanun, “[...] o que mais vai chamar a atenção 

é a ausência de imagens de santos, a ausência de altares e a familiaridade das pessoas 

com o local, sem aquele comportamento misto de respeito e medo (Grifo meu)”. E isso 

não significa, no entanto, que o “barracão” deixe de ser um ambiente sacro, pelo qual se 

deve ter todo o decoro, inclusive, quando fora das ocasiões rituais. Mesmo nesses casos, 

afinal, o abassá “[...] continua sendo um espaço sagrado, que deve ser zelado com o 

máximo carinho, evitando-se que quaisquer outras atividades não ligadas à religião sejam 

nele executadas”; e apesar das restrições, o Woodume demarca a compreensão vinda dos 

orixás e voduns frente às necessidades – temporárias e pontuais – que obriguem os fieis 

a usarem o salão em demandas alheias, sobretudo aquelas ligadas ao funcionamento da 

casa e – claro, sempre – desprovidas de “[...] caráter escuso e promíscuo”. Ademais, a 

liderança acrescenta ainda uma ressalva específica acerca do uso de sapatos e similares: 

ali, “[...] as pessoas jamais deveriam pisar calçadas”. Primeiro, porque “[...] quando os 

orixás e woduns vieram à Terra [...] o homem não tinha a noção de calçado, o que nos 

leva às raízes”; segundo, dada a intenção do franco elo, no lado dos religiosos, com os 

fluidos energéticos emanados, digamos, da estrutura física na qual pisam as 

materialidades humanas, “[...] rompido, em sua transmissão, pelo calçado”; e, enfim, no 

sentido inverso, mas sob lógica semelhante, para impedir a “contaminação” – o termo, 

aqui, é meu – por “[...] um  calçado usado em qualquer lugar não consagrado [e que] 

toque num chão ‘santo’, onde os deuses dançam”. Unidos esses três fatores, portanto, o 

pai-de-santo parece, aqui, conectar um princípio ritualístico relativamente sutil ao âmago 

da busca sacerdotal: a crescente “higiene” – repetida, exercitada – do fiel a respeito dos 

materialismos e vaidades “civis” – por demais mundanos, e desde os sapatos, índices 

historicamente “civilizatórios”48 –, rumo à almejada comunhão original – impossível, 

 
48 Para fortalecer essa hipótese, recorro, aqui, mais uma vez às palavras de Roger Bastide (1973), que, em 

um quadro próximo, descreve o transe, no candomblé, como imediatamente acompanhado da retirada dos 

sapatos do “cavalo-de-santo”. Para o autor, “[...] o gesto é simbólico: trata-se de um despojamento de sua 

personalidade de civilizado, a volta à África nativa. O sapato [afinal] tem lugar de importância na vida do 

negro brasileiro. Foi o sinal de sua libertação. Quando um escravo adquiria a liberdade, igualava-se 
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porém já mais aproximada –, ou, então, novamente, “[...] às raízes” – míticas – de outrora, 

nas quais – conforme o conto “jêje”-“mussurumim” – divindades e mortais repartiam o 

mesmo solo. 

Um outro componente espacial indispensável às funções básicas da casa de 

candomblé é o “roncó”, agregado ao “barracão”, precedido por uma antessala – chamada 

“camarinha” – e no qual se mantém os “assentamentos” dos orixás e/ou voduns49. E além 

desse cômodo, alguns terreiros, já em melhores condições econômicas, também 

constroem quartos ou “casas” especiais, destinados à mesma finalidade: abrigar tais 

pontos de acesso aos deuses – e, agora, cada qual das residências comportará a sua 

deidade. Em ambos os casos, esses ambientes só podem ser adentrados pelos sacerdotes, 

visto que ali permanecem os “portais” – “assentados” – de alcance controlado das forças 

divinas; e lá, ainda, se realizam oferendas e sacrifícios, bem como a reclusão dos neófitos 

nos seus “recolhimentos” iniciáticos. Na(s) sala(s) referida(s), dada a conotação profunda 

do sagrado, mesmo os autorizados precisam, nela(s), ingressarem na completa limpeza 

energética – “[...] incluindo-se aí a mente, que é a ligação com o corpo astral” – e sob 

vestimentas adequadas; a linguagem “[...] não deve de maneira alguma ser coloquial [...] 

[e] as pessoas não devem conversar entre si, a não ser o mais absolutamente necessário 

[...] devendo usar todo o tempo ali dentro para as orações”. A manutenção do espaço 

exige perfeito cuidado e asseio, e, “[...] se possível, até o ar deve ser mantido perfumado 

para maior agrado dos deuses”. Prescrições, todas, ligadas à fé, ao compromisso, zelo e 

respeito, tanto quanto longe de qualquer demanda por luxos, opulência e riqueza. 

Contudo, na existência dos requisitos entre os fiéis, fartura e qualidade poderão vir 

acrescidas no trato do(s) anexo(s) sacro(s) e daqueles elementos deíficos presentes no 

interior da (eventual) construção: “[...] se gostamos disso, nossos deuses também gostam, 

e se eles vieram antes de nós e nos deram condições [...] devem[,] antes de nós[,] receber”. 

 
imediatamente ao branco comprando um par de sapatos e, mesmo se os não calçasse, porque lhe 

machucavam os pés habituados a andar descalços, levava-os, respeitosamente, nas mãos” (p. 276).     

49 Os “assentamentos” são conjuntos formados por elementos diversos e relativamente variáveis conforme 

as divindades às quais tais complexos, espécie de altares, se dedicam. Via de regra, todos comportam uma 

pedra, centro nevrálgico do composto – brancas, para Oxalá, deus da pureza; lisas, as de Oiá, que se 

manifesta nos ventos; rústicas, ásperas e irregulares quando de Omolu, deidade antiga, associada às doenças 

contagiosas e manifestadas na pele etc. –, além de moedas, búzios e pulseiras de metal, entre outros 

componentes, agora, diversificados; tudo isso estará depositado em um alguidar, sem cobertura, ou envoltos 

e protegidos por uma sopeira, mas sempre na companhia de um quartilhão preenchido com água. Como o 

próprio nome sugere, a finalidade disso é “assentar” as energias dos seus respectivos deuses, tornando-as 

acessíveis, invocáveis, manipuláveis, desde um ponto físico de referência e no qual essas forças respondem, 

assim, mais direccionalmente.      
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Novamente, distante da ostentação e do esnobismo, essa seria, antes, “[...] uma forma de 

demonstrarmos nossa dedicação, dando a eles [orixás e voduns], na parte material, o que 

encontramos de melhor, e fazendo-o com absoluta abnegação e o mais puro sentimento 

de amor”. 

Ainda, no momento em que um terreiro consegue os fundos necessários, torna-se 

pertinente a construção de uma cozinha reservada ao preparo das refeições votivas, das 

comidas-de-santo oferecidas, pelos adeptos, às deidades. Na comparação com o “roncó”, 

as pessoas, ali, podem circular mais livre e informalmente, embora sempre sob postura 

respeitosa, pois todos os alimentos lá processados serão, de alguma forma, entregues aos 

deuses, e, portanto, possuem caráter sacro. Os utensílios culinários – louças, talheres, 

panelas etc. –, quando viável, devem compartilhar do mesmo status ritual observado no 

ambiente, e, logo, separados daqueles itens empregados nas finalidades profanas; e as 

facas – “obés” – exigem especial cuidado: conquanto consagradas para os repastos 

divinos, as peças usadas em tais procedimentos jamais se confundirão com outros cortes 

destinados exclusivamente a imolar animais – cujos fluidos e órgãos vitais também 

satisfazem o apetite dos deuses. E, conforme Azuanun, se, porventura, “[...] o momento 

econômico faz com que não consigamos atingir estes objetivos, devemos lutar para que 

chegue um ponto de termos cada coisa definida em seu espaço e função, sendo por todos 

respeitada”. 

A despeito dessa estrutura espacial mínima – composta por “barracão”, “roncó” e 

cozinha-de-santo –, e das diretrizes básicas acerca da postura esperada dos fiéis em cada 

componente, todo o perímetro ocupado pelo terreiro se configura, decerto, como um 

território religioso, não obstante “[...] nem todo ele [seja] consagrado”. Por um lado, isso 

dá, aos seus frequentadores, “[...] a liberdade de uma vida normal em torno dos espaços 

anteriormente citados”, mas, por outro, sem que deixem de guardar “comportamento mais 

zeloso”, especialmente, nos locais plantados, onde se encontram as folhas, bem como nas 

adjacências daqueles “assentamentos” ao ar livre, denominados “ibás de tempo” 50 : 

mesmo ausentes os marcos físicos definidos, ali as pessoas estarão, pois, mediante a 

 
50 No Ilê Asé Azun Dan, ibá seria o termo africano para designar “assentamento”. Assim, os “ibás de tempo” 

atendem à mesma definição proposta na nota anterior, mas sob a diferença de permanecerem ao ar livre, 

fora do “roncó” ou das “casas” específicas dos deuses. Isso ocorre tendencialmente no caso de energias 

mais ágeis, “livres”, próprias das divindades regentes, por exemplo, das folhas – como o é Ossanha –, da 

caça – aqui, Odé-Oxóssi –, da guerra – Ogum – ou, então, quando nos remetemos a/à Oxumarê, que em 

parcela do ano se manifesta no solo, ao modo de serpente, e no outro período pode ser vislumbrado no céu, 

enquanto arco-íris.    
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presença imediata das divindades51. De todo modo, independente do lugar considerado, 

quanto maior o grau dos candomblecistas na aprendizagem sacerdotal, melhores devem 

ser os exemplos dados para que noviços, visitantes, “clientes” e “leigos” aprendam sobre 

a religião e, assim, “[...] cresça o respeito por tudo que fazemos, que amamos e que 

louvamos”.     

 

1.5 Legados Escritos/ Inscritos/ Descritos 

 

Com base nos documentos cujo acesso me foi permitido junto à atual cúpula do 

Ilê Asé Azun Dan, a minha intenção neste capítulo inicial passou, primeiro, por 

sistematizar parcela dos escritos – em parte, inéditos – deixados pelo fundador da 

comunidade, Azuanun, e desde quatro tópicos ali latentes; e se tais pautas certamente não 

esgotam as suas ideias sobre o sacerdócio, elas parecem constituir – de uma entrada, 

dentre várias – um eixo mínimo, frente ao qual outras questões podem ser abertas. O 

ponto tomado, aqui, como saída, foram os mitos criacionais dispersos entre as páginas de 

certa encadernação relativamente controlada no âmbito do templo, mas reconstituíveis 

nos seus aspectos básicos. Essa escolha remeteu à sua constante insinuação naqueles 

conteúdos já “formais”, planejados e redigidos para compor a obra literária começada 

pelo Woodume – e suspensa com a morte física do autor –, sobretudo em dois dos temas 

então surgidos, no pretenso livro, sob modos diversos: a atividade religiosa definida nas 

(re)conexões dos humanos diante do divino – ou, o conhecimento essencial e manifesto 

nos fenômenos naturais –, e as disputas travadas pelas forças favoráveis e contrárias 

implicadas nesse processo. 

Já na seara das seções elaboradas para a obra almejada por Woodume Azuanun, o 

item seguinte tratou da fábula criada pelo sacerdote no intuito de apresentar, aos neófitos, 

alguns princípios e designações religiosas basilares. A alegoria fez uma associação direta 

entre, em um lado, aquele encontro essencial – ainda em vida – dos mortais com Deus e, 

 
51 Além de nesses “assentamentos de tempo”, conforme a nota acima, vibrarem divindades, todos os deuses 

possuem suas respectivas folhas, desde as quais podem emanar/imanar aquelas energias específicas que 

lhes cabem; e particularmente Ossanha – orixá cujo sexo é indefinido – figura como a/o dona/a, a/o regente, 

no geral, de todas elas, folhagens, sobre as quais tem poder. Embora, segundo consta no corpo do texto e 

em seção anterior, a essência divina possa ser encontrada nas coisas todas, as árvores, plantas, folhas, flores, 

raízes etc., me parecem comportar manifestações mais imediatas das deidades, talvez por se constituírem 

como materializações naturais “brutas”, essenciais, relativamente sem intervenção humana.    
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no outro, o exercício da introspecção e do autoconhecimento compartilhado 

benevolamente. E basta lembrar, ora, que quanto mais o “sábio pioneiro” se concentrava, 

aprendia a auscultação cósmica e repartia os resultados dos seus poderes juntos aos 

semelhantes, maior era a amplitude da percepção mística – primeiro, na intuição acerca 

das oferendas, e, depois, dos sacrifícios, dos amuletos, até o fenômeno da primeira 

incorporação. Além disso, neste ponto também importaram as distinções estabelecidas 

acerca de voduns, orixás e babás eguns, tanto quanto a necessidade do culto, correto, 

dessas últimas forças. No próximo tópico, os fundamentos sacerdotais foram definidos 

mais diretos – não alegoricamente –, e a ênfase cobriu, agora, as adversidades postas na 

ação das potências nefastas – inclusive, advindas dos cristãos – à verdadeira sina sagrada. 

E, enfim, mediante todo esse quadro, um modelo direcionado ao gerenciamento, humano 

e espacial, daqueles ambientes especializados nas liturgias “afro-brasileiras” do 

candomblé, os terreiros. 

Ademais, com a (re)ordenação das letras póstumas deixadas pelo fundador do Ilê 

Asé Azun Dan, minha intenção, aqui, foi, também, destacar certos valores ali 

transparecidos e, talvez, inscritos – como outros são destoantes – hoje nas condutas dos 

frequentadores da sua comunidade. Poderíamos citar, por exemplo, as interações 

relativamente livres, espontâneas e flexíveis – e nada incontroversas – dos neófitos frente 

aos candomblecistas mais antigos do terreiro. E se, por um lado, tais liberdades 

incomodam parcela da chamada “velha guarda”, cujos lamentos alcançam a saudosa 

rigidez protocolar vivida “nos tempos de Azuanun”, no turno diverso, as autoridades mais 

elevadas costumam dispensar deferências, sob o ideal de que, ali, “o nosso candomblé é 

de alegria”; e essa qualificação me parece sempre surgir oposta à indesejável 

possibilidade quanto ao distanciamento arrogante, advindo das posições hierárquicas – e, 

logo, honoríficas – preenchidas. E, no limite, sobretudo os adeptos daqueles postos 

superiores tenderiam, pois, a reproduzir, nesse âmbito decoroso, igual razão dada, pelo 

Woodume, entre o comparecimento “puro”, “alegre” e “familiar” dos orixás no abassá, 

porém desde que excluídas as condutas “negativas”, “mistas de respeito e medo”. Tratar-

se-ia, talvez, também, de estimular – e tentar garantir – o princípio fundamental da 

“união”, à custa dos códigos públicos diferenciadores e diante os quais a proeminência 

pode desvirtuar-se em soberba e arbítrio, e o respeito fazer-se temor, servidão. E já as 

proporções na ausência das orientações cristãs e aquele posicionamento duro do autor 

quanto aos sincretismos me parecem tão diretas que prescindem de comentários. 
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Embora ainda desprovidos da devida densidade etnográfica, esses poucos 

exemplos, aqui apenas tangenciados, aludem, portanto, desde ocorrências bastante 

comuns, frequentes e rotineiras, às temáticas centrais tratadas por Woodume Azuanun na 

obra póstuma: novamente, o encontro essencial dos humanos para com aquela sabedoria 

divina cosmicamente manifestada no(s) mundo(s), além das potências atuantes no 

favorecimento, ou não, desse processo ao beneficiar, ou dificultar, os contágios deíficos 

do fiel consigo próprio e pelo outro. Conquanto difícil aferir seguramente a causalidade 

de tais correlações, no acionamento desses casos, assim, em modo rápido, o intuito é, 

mesmo, apenas sinalizar as seções da inacabada peça literária como um fundo “rentável” 

às descrições doravante surgidas – e não necessariamente, delas, “explicativo”. Tratar-se-

á, pois, de tomar as letras do pai-de-santo conforme variável voltada ao “rendimento”, à 

complexificação, daquelas questões cotidianas e frequentes, e, agora, já “reflexíveis” 

frente proximidades e distâncias dos candomblecistas junto das ideias ali trazidas – e 

elaboradas “simetricamente”, sob uma voz endógena ancestral, pioneira, referencialmente 

importantíssima, bem como, em certo ponto, até o momento, desconhecida entre muitos 

adeptos da comunidade.  

Ou, ainda, inspirado no vocabulário da dupla francesa de filósofos, Gilles Deleuze 

e Félix Guattari (2011 [1980]), antes de conceber o livro inconcluso do sacerdote segundo 

a lógica “decalcomaníaca” – aquela simplesmente reprodutiva, do “[...] decalcar algo que 

se dá já feito, a partir de uma estrutura que sobrecodifica ou de um eixo que suporta” –, 

cabe melhor tê-lo como “mapa” – ou, referencial “[...] que é aberto, é conectável em todas 

as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 

constantemente” (p. 30)52. E mediante, também, às múltiplas entradas comportadas nesse 

último, algumas delas serão atalhos, pois diretas e objetivas; ou, então, percursos longos, 

indiretos, turvos; outras, engodos, improdutivas, sem-saída, e não levarão, dali, a lugar 

nenhum. Entretanto, seja como for, ampliam-se as possibilidades nas composições entre 

os escritos póstumos e a realidade inscrita no Ilê Asé Azun Dan, com conexões mais, 

 
52 A proposta dos “decalques” e dos “mapas” está presente na introdução da obra “Mil Platôs”, escrita em 

coautoria por Gilles Deleuze e Félix Guattari (2011 [1980]). Embora seja difícil resumir qualquer uma das 

reflexões ali presentes, elas me parecem surgir, no livro, desde a crítica feita pelos autores ao modelo mais 

profundo do pensamento dito “ocidental”, capturado, tanto quanto alimentado, no conhecimento, na 

história, no Estado, na sexualidade e em tudo. Naquilo que interessa mais aqui, esse pensar, chamado 

“arborescente”, operaria por “decalque”, ou reprodução habitual de si mesmo ao infinito. Em contrapartida, 

as construções “rizomáticas”, tal qual o “mapa”, implodem-no por dentro quando liberam incessantes fugas 

das realidades “dadas”; e não obstante tais escapes ainda sejam conectivos, os agenciamentos operam 

criatividades, constantes criações, porque acionam todas as coisas – sempre instáveis – para com todo o 

outrem – também momentâneo – (im)possível.    
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menos ou – nesse sentido, trilhadas ao largo – nada “adensáveis”, “rentáveis”, pela obra 

aqui em questão. Assim, além dos exemplos trazidos acima – não por acaso, e extraídos 

de temas reiterados no convívio do local –, surgem novos: a importância dada, ali, ao 

culto dos babás eguns; o procedimento, digamos, “relaxado” de certos fieis nas 

interdições rituais, talvez em confiança na bondade compreensiva das divindades; as 

estratégias pensadas para, sob indispensável sanção divina, reunir eventuais desafetos, 

fazendo-os contrair laços sacros de tutela religiosa; a analogia daqueles princípios 

“evolutivos”, tão caros à primeira liderança do templo, e o orixá regente da sua sucessora, 

cuja ascendência recobre exatamente esse valor. E dentre todas as ocorrências, uma delas 

é especialmente perceptível: a inegável proeminência das deidades sobre os mortais, nos 

legados de Woodume Azuanun – tanto no impresso, como na família-de-santo que ele 

fundou. 
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CAPÍTULO 2 

“... QUANDO EU CHEGUEI AQUI ERA TUDO MATO”:  

 Histórias da(s) História(s) do Ilê Asé Azun Dan e de sua “Raiz” 

 

Uma célebre frase atribuída ao pensador ativista afro-jamaicano Marcus Garvey 

diz que “um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma 

árvore sem raízes”; e se certamente isso foi – e continua – válido no contexto dos temas 

e das lutas raciais travadas em todo o território americano na primeira metade do século 

XX53, a sentença também faz jus, hoje, às religiões de matriz africana no Brasil, e dentre 

as quais, o candomblé. Não é raro que os candomblecistas evoquem, pois, linhagens 

individuais e coletivas de pertencimento espiritual quando da identificação, perante o 

outro, como membro dos cultos. Em fórmula típica, um poderia dizer: “sou fulano, 

iniciado por ciclano em determinado terreiro, e esse foi ‘feito’ por beltrano na ‘roça’ 

tal”54. E com as reivindicações genealógicas, além de demarcarem as tradições – “nagô”, 

“jêje”, “angola” etc. – norteadoras dos princípios e atos herdados no templo do sujeito 

em pauta, os fiéis também buscam – suponho – legitimar a si próprios enquanto “ramos” 

viçosos, ligados a uma “raiz” – originária, histórica – (re)conhecidamente vigorosa, bem 

fundamentada. 

No cenário do Ilê Asé Azun Dan não é diferente, e os nomes particulares da nossa 

“raiz” – “Zé do Vapor”; Iá Teófila; Iá Perina; “o” Tata – são lembrados ali sob certa 

frequência, principalmente nas falas dos mais velhos, que lhes atribuem uma aura mítica 

e heroica – às vezes, misteriosa, como acontece com o “Campolino”. Já entre a juventude 

do terreiro – habilidosa nos códigos próprios das “redes sociais” –, o orgulho dessa 

linhagem costuma ser replicado quando os adeptos realçam as suas postagens, referentes 

ao templo, na Internet – em especial, no Facebook e Instagram – mediante uso de 

 
53 Marcus Mosiah Garvey (1887 – 1940) foi um intelectual ativista, conhecido, hoje, entre os nomes 

fundamentais para o movimento chamado “panafricanismo”, que, em linhas gerais, luta pelos direitos dos 

povos africanos e dali descendentes, e almeja a unidade do continente originário no âmbito de um único 

Estado. Na juventude, a referência afro-jamaicana atuou como líder sindical no seu país, e posteriormente 

visitou diversas nações da América Central e do Sul, onde observou as condições de vida e trabalho às 

quais, ali, estiveram submetidos os negros. Depois, entre retornos à Jamaica, ainda teve passagens pela 

Inglaterra e Estados Unidos. Notadamente, Garvey fundou a Associação Universal para o Progresso Negro 

(AUPN) e, durante toda a sua trajetória, publicou inúmeros escritos acerca da temática racial.   

54 De uso muito corrente no candomblé, o termo “feito”, aqui, significa “iniciado” nos cultos; e, do mesmo 

modo, os ritos iniciáticos são chamados, ali, “feitura no santo”. O tema será abordado mais detalhadamente, 

por mim, nos capítulos subsequentes.  
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hashtags55 combinadas; por exemplo: #familiazedovapor (“‘família’ ‘Zé do Vapor’”), 

#familiaazundan (“‘família’ Azun Dan) e #tradiçaonago (“tradição ‘nagô’”). E seja na ala 

jovem ou então no lado dos candomblecistas experimentados, a satisfação quanto à 

genealogia coletiva que lhes diz respeito certamente decorre da ascendência “ilustre” e 

(re)conhecida mesmo fora dali. E isso se vislumbra no conselho me oferecido, um dia, 

desde uma liderança local: para remontar os laços originários, filiativos, partilhados no 

Ilê, as informações reunidas por mim precisariam, todas, das devidas checagens e 

confirmações, pois decerto a comunidade induziria, nos seus relatos – talvez, através de 

ligações vagas ou enviesadas –, ao alcance de certas figuras antigas e consideradas 

“folclóricas”; e, ainda, segundo complemento do meu interlocutor, dado o “[...] simples 

fato delas serem famosas, e [de] o ‘povo’ acha[r] que [na nossa ‘raiz’] tem que ter 

famoso”. Precisamente, os seus receios aludiam sobretudo às, até aquele momento, 

discutíveis conexões históricas do Azun Dan junto a “Zé do Vapor”, notório personagem 

do candomblé no Recôncavo Baiano; elos, entretanto, depois confirmados56. 

Seja como for, o cotidiano do Azun Dan, nisso, não escapa, portanto, daquilo 

ocorrido em outros templos de candomblé, quando os fiéis mobilizam, para animar as 

suas conversas e discussões, os componentes da “raiz” ali reivindicada; ao acionarem 

publicamente antecessores famosos, cuja descendência lhes alimenta o brio; e, ademais, 

no que, decerto, importa muito aqui, na recorrência à essa genealogia para explicar, 

fundamentar, as tradições mantidas e os fenômenos transcorridos atualmente. Assim, 

neste segundo capítulo, meu objetivo, inicialmente, é remontar, nos aspectos mais 

básicos, a linhagem espiritual reclamada no Ilê, e desde algumas das histórias associadas 

aos nomes centrais apresentados em tal quadro sucessório: sobretudo, José Domingos 

Santana – ou, “Zé do Vapor” – (1870 – 1938); Teófila Barbosa – Iá Teófila – (1903 – 

1974); Eurides Silva de Jesus – Iá Perina – (? – 1992); “Campolino” – já falecido, e do 

qual são raríssimos os registros –; e Cézar Araújo Pereira Alves – ali, conhecido como 

“o” Tata – (1941[?] –). Para isso, oscilarei entre o recurso de informações obtidas em 

 
55 Para os menos familiarizados, as chamadas hashtags se constituem em palavras-chave – precedidas pelo 

símbolo da cerquilha (“#”) – associadas ao tema veiculado por alguém no espaço virtual da Internet e, isso, 

a fim de indexá-lo junto àqueles criados ou replicados, sobre o mesmo assunto, a partir de outros usuários.    

56 Na época das advertências, Woodume Amo Aguessinum me dava apenas certeza de que a “raiz” do Ilê 

Asé Azun Dan chegaria ao nome da mãe-de-santo Teófila Barbosa (1903 – 1974), com trânsito pelos 

candomblés de Salvador e Cachoeira, na região do Recôncavo Baiano. Até então, o sacerdote ainda não 

sabia, ao certo, se “Zé do Vapor” a iniciara nos cultos, e, portanto, fora seu “pai” espiritual, ou se ambos 

haviam sido sacralizados juntos, mas por outrem, o que os caracterizaria, na religião, como “irmãos”.  
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fontes bibliográficas e daquelas veiculadas na Internet, além, ainda, das narrativas 

registradas junto à parcela da cúpula do terreiro, formada por adeptos com marcado 

interesse no tema e/ou instauração de contatos – hoje ou outrora, sejam mais aproximados 

e frequentes ou então esporádicos – perante figuras que lhes são, ou foram, 

contemporâneas nessa filiação. Também, visto o caráter particularmente histórico deste 

título, sob tal aporte – o dos relatos locais – incluirei aqui as memórias de alguns 

candomblecistas acerca do fundador da comunidade, Sérgio Roberto Aparício – ou, 

Woodume Azuanun – (1952 – 1994), coincidentes com a sua origem e parte das 

transformações na organização social dali – sentido amplo –, bem como nos traços físicos 

que configuram a paisagem povoada por essa(s) coletividade(s), no caso, humana, 

corpórea (e além disso). 

Com esses esforços, pretendo, por um lado, restituir parcialmente uma demanda 

imposta pelo próprio Woodume Azuanun quando, em espírito, o outrora sacerdote me 

permitiu realizar esta etnografia, não obstante meu encargo se referisse, no início, à 

reconstituição da história e das “raízes” do Ilê Asé Azun Dan. Trata-se, pois, de ressarci-

lo, mesmo provisoriamente, com algo dessa genealogia – embora ainda simplificada, 

bastante incompleta –, a partir da qual os atuais adeptos do terreiro – conforme, acredita-

se, era o seu desejo – poderão ter acesso, em um documento único, às trajetórias 

sistematizadas daqueles que os antecederam  e cujos nomes lhes são, hoje, tão caros. Por 

outro, visto o costume, no templo, de a filiação espiritual coletiva – e no longo alcance – 

ser mencionada como fonte explicativa endógena para vários dos fenômenos cósmicos 

ali ocorridos atualmente, quero, a exemplo do capítulo anterior, construir ainda uma outra 

abordagem referencial – também “simetrizada”, mas, agora, histórica – voltada ao maior 

“rendimento” das descrições, empíricas, apresentadas nos próximos títulos da narrativa 

etnográfica. 

 

2.1 “O ‘Vapor de Cachoeira’ Não Navega Mais no Mar...”: “Zé do Vapor” e       

o terreiro “Viva Deus” 

 

No Ilê Asé Azun Dan, comumente, o termo “raiz” remete às relações filiativas, 

espirituais, herdadas pela coletividade de adeptos do templo, a partir da ascendência, 

também religiosa, particular daquela liderança responsável por ter fundado o terreiro. Em 
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maneira mais precisa: Woodume Azuanun, realizador da casa de candomblé aqui 

considerada, onde iniciou os seus “filhos”, que, depois, ingressaram outros nos cultos, 

para tê-lo feito, foi sacralizado, antes, sob a responsabilidade de um terceiro, e esse, no 

seu lado, só o fez porque outrora viveu mesmíssimo processo, na ocasião, pelas mãos do 

próprio “pai” – ou “mãe” – ritual – e, assim, sucessivamente –; e tal linha genealógica 

constitui, então, o conceito local aludido acima. Dito isso, a remontagem da “raiz” ali 

reivindicada alcançará os eventos vivenciados por uma figura específica – “Zé do Vapor” 

– no começo do século XX, na região de Cachoeira, o tradicional município baiano; e se 

antes dele houveram ainda mais nomes na linhagem, parecem ser poucas as informações 

disponíveis, e, de todo modo, os fiéis não costumam evocá-los atualmente. 

O município de Cachoeira, para onde aponta, portanto, a “raiz” do Ilê Asé Azun 

Dan, está localizado no chamado Recôncavo Baiano, mais ou menos 120 km distante da 

capital, Salvador. Conforme trabalho técnico realizado pela historiadora Lygia Maria 

Alcântara Wanderley (2015) – para compor um dossiê destinado a incluir 10 terreiros, 

distribuídos entre essa cidade e sua vizinha, São Félix, no “Livro do Registro Especial 

dos Espaços Destinados a Práticas Culturais Coletivas, como Patrimônio Imaterial do 

Estado da Bahia”57 –, o perímetro em que vivem hoje os cachoeiranos foi “desbravado” 

por expedicionários em 1531, quando as terras antes pertencentes aos “nativos” foram 

tomadas desses últimos e se formou, então, a população embrionária mais característica 

da futura povoação. Além da fertilidade do terreno, o interesse na região remetia à 

disposição bastante estratégica devido ao fim do trecho navegável no grande Rio 

Paraguaçu – maior curso fluvial a desaguar nas margens ocidentais da Baía de Todos os 

Santos – e o início das sequenciais quedas d’água: até aquele ponto, pessoas e mercadorias 

 
57 Segundo texto escrito por Hermano Fabrício O. Guanais e Queiroz, publicado no mesmo dossiê, a ideia 

de Registro Especial difere daquela, já mais conhecida, do Tombamento como patrimônio cultural, material 

e imaterial. Linhas gerais, enquanto a última, para os seus efeitos jurídicos, é, muitas vezes, bastante rígida 

e impositiva na definição e preservação dos espaços e costumes aos quais se aplica, a salvaguarda da 

primeira “[...] reconhece o valor cultural da prática, mas não é toda e qualquer prática, e sim aquelas que 

os detentores apontam que deve ser protegida, não a que o órgão de proteção entenda deva ser tutelada [...] 

[e ainda] diversamente do Tombamento, o Registro vai trabalhar com a ideia de que se determinada prática 

já não mais interessa à comunidade, não cabe uma manutenção forçada” (p. 27). No caso dos terreiros da 

Bahia, trata-se do estabelecimento das “provas”, ou, enfim, de “registros”, capazes de “[...] dar suporte a 

ações que visem impedir posterior utilização indevida dos lugares e espaços protegidos, ou até mesmo a 

retirada compulsória da propriedade do lugar registrado” (p. 27); e “[...] mais do que proteção ao imóvel 

em si, no seu aspecto material [isso] requer um tratamento que reconheça, valorize e proteja as celebrações, 

os rituais e festas que marcam a vivência coletiva dos espaços onde se concentram e reproduzem práticas 

culturais coletivas, o seu aspecto imaterial (p. 26). Os dez terreiros incluídos na referida publicação são: 

Asepò Erán Opé Olùwa – Terreiro Viva Deus; Terreiro Loba’Nekun – Casa de Oração; Terreiro Aganjú 

Didê – Ici Mimó; Terreiro Raiz de Ayrá; Terreiro Loba’Nekun Filho; Terreiro Ogodô Dey; Humpame Ayono 

Huntoloji; Terreiro Ilê Axé Ita Ylê; Inzo Nkossi Mucumbe Dendezeiro; e Terreiro Ilê Axé Ogunjá.        
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chegariam em via aquática – sob maior aproveitamento nas embarcações –, mas a partir 

de lá, tudo prosseguiria por terra; e, logo, isso faria dali uma importante zona portuária, 

tanto quanto a passagem necessária na transposição do litoral no rumo dos sertões, 

especialmente nas Minas Gerais, no Piauí e Maranhão.        

Como afirma a mesma autora, no século XVII a ocupação do Recôncavo já se 

mostrava avançada em virtude da expansão nos engenhos de açúcar durante o chamado 

“ciclo” desse produto na era colonial brasileira. No rastro dos assentamentos – como as 

vilas e paróquias – ali criados, com o crescente número de moradores estabelecidos na 

área final da extensão navegável do Paraguaçu, surgiu, naquele ponto, a Freguesia de 

Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira, cujo marco temporal é 167458 – e que 

“[...] viu desde cedo nascer a sua função comercial (WANDERLEY, 2015: 42). Anos 

depois, na vigência do XVIII, as plantações de fumo são introduzidas na região, e ganham 

então, paulatinamente, grande importância até a localidade se tornar o principal centro 

baiano voltado à tal  mercadoria – inclusive em “mangotes”, ou “[...] um curto e grosso 

rolo de fumo de corda preparado com mel de engenho lentamente fermentado e que valia 

como moeda para a compra de escravos” (p. 43). Junto ao ouro até lá conduzido pelos 

caminhos interioranos – e então escoado, parte dele, rio abaixo –, os cultivos dali 

característicos fizeram de Cachoeira, na época, o mais reconhecido polo mercantil do 

estado – exceto a capital, Salvador –, além da vila, nessa jurisdição, com as maiores taxas 

relativas à circulação das riquezas e ocupação populacional – posição que era mantida 

ainda nos meados do século XIX59. 

Certamente, o então chamado “Vapor de Cachoeira” exerceu contribuições 

bastante significativas para a projeção do atual município durante esse período. Em texto 

veiculado na Internet60, Jorginho Alves, jornalista baiano, afirma tratar-se da primeira 

embarcação no continente sul-americano a ser movida sob impulso térmico – e não mais 

mediante propulsão diretamente humana ou eólica –, e cuja viagem inaugural remete ao 

início do mês de outubro de 1819. Segundo a publicação, os proprietários do navio eram 

o Marechal de Campo Felisberto Caldeira Brant – depois, Visconde de Barbacena –, 

 
58  Posteriormente, em 1674, ordenada à Vila de Nossa Senhora do Rosário do Porto da Cachoeira 

(WANDERLEY, 2015).  

59 A partir dos documentos levantados pela autora, Cachoeira contava, em 1823, no seu perímetro, com 20 

engenhos de açúcar ativos (WANDERLEY, 2015). 

60 A publicação comemorativa dos 190 anos da viagem inaugural realizada pelo “Vapor de Cachoeira” pode 

ser acessada pelo link: https://jeitobaiano.wordpress.com/2009/10/04/vapor-de-cachoeira-190-anos/. 

https://jeitobaiano.wordpress.com/2009/10/04/vapor-de-cachoeira-190-anos/
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Pedro Rodrigues Bandeira – cunhado desse último – e, além deles, Manoel Bento 

Guimaraes, que juntos obtiveram de D. João VI a prerrogativa real do serviço, com 

exclusividade para explorá-lo, junto à costa da Bahia e rios adentro, por 14 anos. Assim, 

diz-se o trio ter importado dos ingleses uma máquina a vapor, disposta, após, na nave 

mandada construir no Brasil; isso feito, aquele trajeto de ligação entre as praias da capital, 

Salvador, e a entrada sertaneja, via Rio Paraguaçu, ganhou maior regularidade e 

rendimento, pois o tempo necessário à sua transposição foi significativamente reduzido: 

visto os altos morros dali – pelos quais as lufadas perdiam força –, um percurso outrora 

cumprido, nos saveiros, em até cinco dias, podia ser vencido, agora, com cerca de apenas 

nove horas. Consequentemente, no ínterim dos seus serviços, a empresa incrementou o 

trânsito – e permanência – das pessoas, notícias, mercadorias e dividendos na já tão 

importante paragem cachoeirana. 

Junto à importância econômica assumida nessa época, no século XIX Cachoeira 

também obteve destaque propriamente político durante um marco decisivo na 

historiografia oficial do Brasil. Em 1822, ali se deram as primeiras lutas pela chamada 

Independência Nacional, consolidada, por sua vez, no ano seguinte, na vigência de julho 

(WANDERLEY, 2015). E, segundo uma das versões citadas no texto do jornalista 

referenciado há pouco, foi em 1823, também, que o “Vapor de Cachoeira” teve a nave 

original da embarcação destruída, dizem uns, nas batalhas históricas dos eventos 

emancipatórios – enquanto outros atribuem a danificação do barco, no mesmo período, 

às fortes chuvas. De qualquer modo, o fluxo entre a localidade e Salvador, sobre o rio 

Paraguaçu, seria retomado no curso de 1836, e assim vigorou até os anos sessenta do 

século passado; e já na sequência da reativação, alçou-se o povoamento – antes, “Vila” – 

ao status de “Heróica Cidade de Cachoeira” – prenome advindo do título lhe atribuído no 

decênio anterior por D. Pedro I, quando visitou a área e reconheceu como decisivo o 

empenho dos habitantes dali nas campanhas nacionalistas ditas “libertadoras”. 

No estudo técnico realizado por Wanderley (2015) consta, ainda, que pouco antes 

da passagem para o século XX, em 1890, ocorre a emancipação de São Félix, situada na 

margem oposta do Paraguaçu, defronte à hoje, portanto, sua vizinha, Cachoeira. E se 

outrora ambos os municípios viveram tempos áureos e pujantes, já algumas décadas após 

separados vê-se declinar, nos dois locais, todo o status econômico anteriormente 

adquirido. Por um lado, o mercado do fumo – sob o qual estiveram, pois, alicerçados – 

entra em crise; no outro, as tradicionais funções portuárias foram reduzidas devido às 
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estradas que ali chegaram para escoar a produção. E, enfim, o arrefecimento mercantil 

implicou aumento no desemprego e, consequentemente, migração de parte dos habitantes 

rumo àqueles centros considerados mais promissores. Hoje, as atividades comerciais dali 

estão limitadas aos pequenos estabelecimentos – bares, restaurantes e pousadas; lojas de 

tecidos, eletrodomésticos, ferragens etc. –, e do passado fausto restou a herança 

arquitetônica vislumbrada – pelos turistas provenientes de um nicho bastante específico, 

o “histórico” – nos casarões e igrejas da era colonial brasileira.         

*** 

Se durante o apogeu econômico ali vivido, Cachoeira foi uma importante zona 

portuária e fundamental entreposto comercial da Bahia, erigido, também, sob as bases 

açucareiras e do plantio de fumo, é certo que tal esplendor dependeu dos africanos – e 

descendentes – chegados à área, e seja pela função executada por eles nas lavouras ou, 

então, tendo em vista os dividendos gerados com a sua compra e venda nessa paragem 

estratégica. Sobre a presença dita “negra”, estima-se “‘[...] já em 1819, a região [...] 

[contar] cerca de 69.000 habitantes, dos quais 30.000 escravos distribuídos entre 34 

engenhos, inúmeras plantações de fumo, agricultura de subsistência e o núcleo urbano’” 

(REIS; SILVA, 1989 apud SANTOS, 2015a: 57). E embora a relação não seja obrigatória, 

o expressivo contingente – absoluto ou proporcional – de escravizados provenientes da 

África traz à intuição prováveis marcas deixadas desde esse quinhão demográfico na 

cultura cachoeirana; e além de o município ser considerado um dos tradicionais pontos 

originários do culto às deidades “afro” no território brasileiro, isso se confirma, hoje, nos 

quase 50 terreiros ativos na cidade e seus arredores (WANDERLEY, 2015). 

Em meio aos diversos espaços propriamente dedicados à celebração das 

divindades de matriz “afro” em Cachoeira61, o terreiro “Viva Deus” – cujo nome africano 

é Asepò Erán Opé Olùwa – figura entre os lugares mais antigos – ou, ao menos, esse 

 
61 Visto que antes da criação dos espaços propriamente dedicados aos cultos coletivos e já mais organizados, 

sistematizados, das divindades de matriz “afro” – essas, trazidas ao Brasil por africanos escravizados, cujas 

origens remetiam às etnias muito diversas entre si, e cada qual com as tradições religiosas particulares –, 

isso ocorria em maneira escamoteada ou dissimulada, sobretudo nas matas e senzalas. E apenas para se ter 

alguma dimensão temporal, o “Candomblé da Barroquinha” – depois, tornado “Terreiro da Casa Branca do 

Engenho Velho” –, na cidade de Salvador, é considerado, nesse sentido, o mais antigo templo, digamos, 

“afro-brasileiro”, e a sua data de surgimento está situada entre 1788 e 1830. A bibliografia sobre o 

surgimento do local e os desdobramentos dali recorrentes, como se sabe, é bastante extensa, mas, somente 

para permanecer no âmbito dos textos mobilizados neste patamar da tese, informações básicas quanto à 

temática podem ser encontradas no “Estudo Etnohistórico dos Terreiros de Candomblé de Cachoeira e São 

Félix e o Processo de Patrimonialização”, elaborado por Nívea Alves dos Santos (2015a).          
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caráter parece válido quando considerada somente a vigência do século XX 62 . Sua 

fundação, no ano de 1910, se deve a José Domingos Santana, conhecido, nas histórias 

locais, como “Zé do Vapor”. Ele foi responsável, também, por ter iniciado Iá Teófila nos 

cultos, pelas mãos da qual Iá Perina teve seu ingresso na religião e, assim, pôde sacralizar, 

depois, Cézar Araújo Pereira Alves, o pai-de-santo a quem respondia Woodume Azuanun; 

relações filiativas, sucessórias, que tornam aquele primeiro, portanto, um personagem 

fundamental no quadro genealógico do Ilê Asé Azun Dan. Diz-se o considerado patriarca 

da “raiz” ali vigente ter nascido no próprio Recôncavo Baiano, na cidade de Santo Amaro 

da Purificação, em 05 de maio de 1870; e conforme os arquivos da Associação Cultural 

e Religiosa de Preservação da Cultura Africana Ilê-Ifé Asé N´fondu Omo Òsún63 – templo 

assentado no município de Arujá, na metrópole paulistana, e cuja ascendência também 

aponta para o “Viva Deus” –, a sua iniciação ocorreu em Salvador, embora as informações 

acerca disso não sejam precisas: alguns dizem ter acontecido na comunidade “Língua de 

Vaca” – tradicional candomblé no bairro atualmente denominado “Garcia” –, enquanto 

outros remetem à localidade – já bem distante dali – chamada “Porto dos Saveiros”. 

Parece certo, entretanto, que José Domingos Santana, descrito como “[...] 

baixinho e escuro” (CARVALHO, 2006 apud SANTOS, 2015b: 85), foi sacralizado por 

uma Tia Mariana, conhecida, na época, como “Africana”, pois aportara no Brasil após ter 

nascido em Osogbo, capital do estado de Oxum, na atual Nigéria; e conforme narra a 

tradição, aqui, já nas américas, ela teve rito iniciático oferecido àquela deidade homônima 

ao seu departamento de origem – ou seja, Oxum –, na comunidade “Língua de Vaca” – o 

mesmo lugar, segundo alguns, no qual depois consagrou “Zé do Vapor” –, em Salvador. 

Conta-se, ademais, que a liderança religiosa do local cabia à “Mãe” Júlia Bukan – cujo 

nome brasileiro era Maria Júlia da Pureza –, também chegada da África, mas de Ilexá, 

ainda nas terras, hoje, nigerianas e onde a referida deusa costuma igualmente ter cultos64. 

 
62 Conforme o dossiê citado anteriormente e elaborado para compor o “Livro do Registro Especial dos 

Espaços Destinados a Práticas Culturais Coletivas, como Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia”, o 

terreiro “Viva Deus” assume pioneirismo nesse ínterim, pois a sua fundação ocorre em 1911; na sequência 

cronológica, após, surge o terreiro Loba’Nekun, em 1914.      

63 O pequeno trecho desse acervo mantido pela referida Associação Cultural e Religiosa, e no qual se faz 

menção ao fundador do terreiro “Viva Deus”, foi encontrado disponível na Internet por um frequentador 

do Ilê Asé Azun Dan e que, por sua vez, me transmitiu, muito gentilmente, o documento, embora sem a 

fonte de origem.     

64 Oxum é uma das divindades tipicamente cultuadas na bacia do rio que lhe é homônimo, no atual território 

nigeriano. Nessa região também se encontram, hoje, as mencionadas cidades de Ilexá – derivada de um 

estado histórico criado no século XVI – e Osogbo – fundada na mesma época –, onde dizem ter nascido, 

ou, ao menos, vivido, em respectivo, “Mãe” Júlia Bukan e Tia Mariana (SANTOS, 2015b). Dada a 

sacralização, já no Brasil, da segunda, para a referida deusa, na comunidade dirigida pela primeira, supõe-



95 
 

No entanto, apesar do caráter marcante de tal divindade na própria filiação espiritual, o 

tido patriarca da “raiz” vigente no Ilê Asé Azun Dan teve iniciação requerida pelo orixá 

Ogum, todavia a forte influência exercida, sobre ele, por Oxumarê e Iemanjá (SANTOS, 

2015b)65. 

 
se o conhecimento, dessa última, quanto aos cultos próprios de sua área na África e, logo, seus serviços 

prestados na difusão, por aqui, das tradições ligadas à deidade. Com base naquilo observado no Ilê Asé 

Azun Dan, pode-se dizer, modo geral, que no panteão dito “afro-brasileiro” do candomblé, Oxum rege as 

águas doces dos rios e riachos, a maternidade em período gestacional, o luxo e a riqueza atribuídos ao ouro, 

a vaidade e a sensualidade particularmente femininas, entre muitos outros fatores.                              

65 Atente-se que os deuses regentes de “Zé do Vapor” são aludidos nas denominações “nagô” – como o faz 

Santos (2015b) –, embora no documento citado há pouco – na nota 64 – Oxumarê esteja discriminado 

“Angorô”, ou, digamos, conforme o seu equivalente mais próximo na matriz de cultos “angola”.    

FIGURA 9. JOSÉ DOMINGOS SANTANA, "ZÉ DO VAPOR".  

(FONTE: AXEFILHOSDEDEUS.BLOGSPOT.COM) 
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Entre sua iniciação religiosa e a fundação do “Viva Deus”, contam José Domingos 

Santana ter liderado candomblés na cidade de Muritiba – também no Recôncavo – e em 

Itaparica – ilha defronte a Salvador –, quando integrou o “Vapor” homônimo à ínsula66. 

Provavelmente, essa experiencia profissional contribuiu de alguma maneira para o cargo 

depois assumido no histórico barco “Cachoeira”, onde ele executava tarefas na cozinha e 

– segundo dizem – ainda complementava renda com as frutas e merendas ali vendidas 

(SANTOS, 2015b). E se dessa vivência surgiu, pois, seu codinome – “Zé do Vapor” –, as 

relações entre cozinheiro e embarcação ultrapassam, contudo, um plano identitário – o do 

reconhecimento popular conferido ao sacerdote pelas funções cumpridas no navio –; e 

isso é igualmente válido, diga-se, na dimensão econômica – a da sobrevivência garantida 

naquele convés, seja como cozinheiro ou vendedor. As narrativas acerca da trajetória do 

terreiro “Viva Deus” costumam, afinal, privilegiar certo evento cósmico fundamental à 

gênese de tal comunidade e cujos principais envolvidos são José Domingos Santana e 

uma outra figura relativamente incerta, mas, sabe-se, proveniente da lendária nau 

cachoeirana. 

Como afirmam algumas fontes, quando “Zé do Vapor” trabalhou na cozinha do 

navio “Cachoeira”, a embarcação pertencia ao Maestro Manuel Tranquilino Bastos, 

descrito um músico notório, responsável por “[...] mais de 700 composições e [que] criou 

seis filarmônicas” (RAMOS, 2011 apud SANTOS, 2015b: 87). Ademais, fora também 

liderança espírita, homeopata, vegetariano e, ainda, jornalista cujas publicações apoiavam 

as causas abolicionistas e condenavam a intolerância religiosa e o racismo (SANTOS, 

2015b). Em um dos depoimentos apresentados no citado dossiê preparado para compor o 

“Livro do Registro Especial dos Espaços Destinados a Práticas Culturais Coletivas, como 

Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia”, lê-se, por exemplo, que Bastos chegou a 

esconder na sua fazenda – já chamada “Viva Deus” – muitos negros fugidos da 

escravidão67. E nessa vertente, o terreiro homônimo teria surgido desde uma doação de 

 
66 Essas informações não constam nas fontes bibliográficas consultadas, das quais destaca-se o histórico 

formulado por Santos (2015b) acerca do “Viva Deus”, presente no referido “Livro do Registro Especial 

dos Espaços Destinados a Práticas Culturais Coletivas, como Patrimônio Imaterial do Estado da Bahia”. 

Contudo, isso se apresenta naquele documento citado na nota imediatamente acima e que me foi transmitido 

desde certo frequentador do Azun Dan, bem como em uma publicação online, extraída do blog associado à 

“Tenda Espírita Filhos de Zambi”, com sede no município de Campinho, Rio de Janeiro, e disponível via 

link: https://axefilhosdedeus.blogspot.com.br/2005/09/jos-domingos-de-santana-z-do-vapor.html.      

67 Mais especificamente, esse feito está registrado nas palavras de Dagma Bonfim Barbosa dos Santos – 

presentes no referido dossiê –, candomblecista diretamente ligada à “raiz” do “Viva Deus”, nascida, em 

https://axefilhosdedeus.blogspot.com.br/2005/09/jos-domingos-de-santana-z-do-vapor.html
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terras como agradecimento do Maestro Tranquilino a José Domingos Santana, então 

funcionário da sua nau e “[...] que através dos seus feitos religiosos conseguiu salvar a 

vida da esposa do seu benfeitor” (SANTOS, 2015b: 87) – essa última, supõe-se, com base 

nos demais relatos, gravemente adoecida há tempos. 

 

 

 
1939 – um ano após o falecimento de “Zé do Vapor” e quatro depois da morte do Maestro Tranquilino 

Bastos –, no próprio terreiro (LOBO, 2015).  

FIGURA 10. JOSÉ DOMINGOS SANTANA, "ZÉ DO VAPOR". 

(FONTE: AXEFILHOSDEDEUS.BLOGSPOT.COM) 
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Contudo, outras publicações indicam – em alusão vaga –, por exemplo, apenas 

que as terras nas quais “Zé do Vapor” fundou o templo “Viva Deus” foram doadas desde 

“[...] expoente família Cachoeirana [...] desenganada pela medicina tradicional”68. Mas 

também existem registros quanto à oferta ter partido do imediato da embarcação 

“Cachoeira” – e não de seu proprietário, como traz a primeira das versões –, e cuja esposa, 

enferma, fora recuperada sob os cuidados mágicos e prestados, sem custos, por José 

Domingos Santana69. Em mais uma variante, ainda, o donativo poderia advir de um filho 

do Maestro Tranquilino – Eulógio –, enquanto aquela figura doente, curada graças à 

intermediação religiosa, se faz, ali, indefinida entre cônjuge ou mãe desse possível 

concessor. Nessa última das nuances narrativas, ademais, o nome popular atribuído ao 

terreiro – “Viva Deus” – decorreria de um diálogo supostamente acontecido durante a 

resolução das questões vivenciadas pelo milagroso cozinheiro na companhia da tida 

“expoente” família cachoeirana. A presumível conversa está (re)criada em certo blog70 

publicado na Internet, no trecho referenciado do pesquisador local, de Cachoeira, Luiz 

Claudio Nascimento, onde consta:       

 

[...] Aí [após a cura] Tranquilino falou (ou foi Eulógio?): ‘pois bem, Zé 

[‘do Vapor’], só Deus para lhe pagar o que você fez. Mas para você 

continuar fazendo o bem para o próximo, toma aqui esta escritura. A 

roça do Mamocado é sua, abra um terreiro’. ‘Viva Deus’ – disse Zé 

ajoelhando-se. Zé do Vapor lutava para conseguir um terrenozinho para 

abrir seu rumpaime71, e agora veja, uma roça enorme, com muita árvore, 

com muita água. ‘Viva Deus! Viva Deus!’.  

 
68 Essa versão pode ser encontrada online, em publicação veiculada no “portal de mídia ‘afro’” denominado 

“Awùre”, via link: http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-
viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/.  

69 A versão na qual a doação das terras é atribuída ao imediato do “Vapor de Cachoeira”, pode ser acessada, 

por sua vez, em um site, aparentemente já desprovido de novos conteúdos e manutenção, mas cujo 

cabeçalho traz a referência “Ile Ase ‘Amon Owo Eledumare’”, disponível via link: 

http://www.omoeledumare.xpg.com.br/2.html.  

70 Ali pode-se encontrar a vertente na qual Eulógio Bastos, filho do Maestro Tranquilino, surge como 

possível personagem nesses eventos, além da provável conversa travada entre algum deles – ou ambos – e 

“Zé do Vapor”, de onde poderia ter se originado a nomenclatura mais popular do terreiro “Viva Deus”. Isso 

pode ser acessado via link: https://axefilhosdedeus.blogspot.com/2005/09/jos-domingos-de-santana-z-
do-vapor.html.    

71 Segundo a explicação de um dos ogãs do Ilê Asé Azun Dan, “rumpaime” seria, aqui, uma corruptela de 

humpame, que, em alguma língua bantu, provavelmente o kimbundu, significa “grande espaço”, ou, no 

contexto deste excerto, “barracão”. Etimologicamente, conforme esse mesmo interlocutor, hum pode ser 

traduzido como “grande”, e umpa mé, “casa, espaço”. Ainda, para ele, as casas de candomblé sem barracão 

costumavam ser chamadas de “ilê”, enquanto aquelas nas quais a construção existe eram denominadas 

“rumpame”.     

http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
http://www.omoeledumare.xpg.com.br/2.html
https://axefilhosdedeus.blogspot.com/2005/09/jos-domingos-de-santana-z-do-vapor.html
https://axefilhosdedeus.blogspot.com/2005/09/jos-domingos-de-santana-z-do-vapor.html
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As terras nas quais, em 1910, fundou-se o “Viva Deus”, efetivamente inaugurado 

um ano depois72, estavam situadas nos limites entre as zonas urbana e rural de Cachoeira. 

No contexto da citação acima, isso teria ocorrido no “Mamocado”, ou na localidade 

nominada, hoje, “Quebra-Bunda”, e outrora – antes desse evento – conhecida como 

“Pedrinhas”. Não obstante, a maioria das fontes narra sobre o assentamento do templo na 

“Terra Vermelha”, povoado muito próximo dali. E embora reduzida atualmente, a área 

recebida por José Domingos Santana somava, nessa época, quase 37.000m² e contava 

com diversas árvores já centenárias, em meio às quais, dizem, dez jaqueiras cujos frutos 

seriam então comercializados, da parte do seu novo proprietário, no navio onde ele 

trabalhava. Uma outra célebre sacerdotisa daquela região, Gaiaku Luiza Mahin73, afirma, 

mesmo, se lembrar, na sua própria infância, “[...] dele [‘Zé do Vapor’] carregando aqueles 

balaios enormes de frutas para vender no vapor” (CARVALHO, 2006 apud SANTOS, 

2015b: 85).         

De todo modo, independentemente da versão considerada sobre seu surgimento, 

o “Viva Deus” não foi, naquela região, a única “roça” criada desde doações motivadas 

por curas espirituais. Sabe-se, afinal, que, ali, o Terreiro do Cajá – Ilê Oyo Ni Becê ou 

Bonin Nã –, em São Félix, também deve sua existência à situação semelhante 

(FERNANDES, 2015; SANTOS, 2015a). E já sob escopo mais ampliado, ambos se 

encontram inseridos na curiosa tradição curativa estabelecida junto a outros templos da 

área. Sobre isso, autores como a cientista social Nívea Alves dos Santos (2015a, 2015c) 

associam o fenômeno ao surto do cólera morbus ocorrido na Bahia entre 1855 e 1856, 

cujas implicações foram centenas de óbitos74. Conforme relato apresentado em um dos 

seus textos, contam que, na época, “[...] os negros trabalhavam no canavial e quando era 

três horas da tarde muitas pessoas caíam mortas”; diversos sacerdotes do Recôncavo, 

 
72 Conforme as palavras de Dagma Bonfim Barbosa dos Santos, registradas no dossiê sobre os terreiros nas 

cidades de Cachoeira e São Félix, o primeiro rito ocorrido, ali, prestou homenagem ao orixá Ogum – regente 

de “Zé do Vapor” e, logo, patrono do templo criado por ele – e teria acontecido em junho de 1911 (LOBO, 

2015).  

73 De modo geral, nos cultos de matriz “jêje”, gaiaku é um título sacerdotal equivalente ao da ialorixá, ou 

mãe-de-santo, nas modalidades “nagô”. Particularmente, Luiza Franquelina da Rocha (1909 – 2005) tem 

sido apontada, entre os adeptos da religião, como uma das grandes sacerdotisas e conhecedoras do 

candomblé baiano, e ao ponto de a sua própria história ser confundida com aquela da “nação” “jêje-mahi” 

– ligada especialmente à mitologia fon, proveniente dos atuais Togo e Benin meridionais – no seu estado.      

74 O cólera morbus é uma infecção bacteriana potencialmente endêmica e cujos principais fatores de 

transmissão são a água e os alimentos contaminados pelas fezes humanas. No caso da Bahia em meados do 

século XIX, a proliferação da doença aconteceu com a chegada, ali, do navio “Imperatriz”, vindo do Pará. 

Na época do surto, ambas as províncias foram as mais atingidas com a epidemia, que causou centenas de 

mortes (CHAVES, 2000 apud SANTOS, 2015a).   
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então, unidos, apelaram a Obaluaê – divindade africana, regente das doenças epidêmicas 

e portadora de suas curas –, para o qual dedicaram sucessivos rituais: “[...] as pessoas 

vinham, traziam um galo, um pacote de vela, um litro de azeite, moedas, três quilos e 

meio de milho e três quilos e meio de farinha e faziam obrigação para Obaluaê” 

(SANTOS, 2015c: 99). Assim, várias vidas foram salvas – também nas elites locais –, o 

deus adquiriu grande prestígio e popularidade, e, desde esses eventos, as celebrações em 

honra de sua força se disseminaram pelos arredores de Cachoeira75. 

Se, ao menos nos seus mitos de origem, o “Viva Deus” corresponde à tradição das 

curas espirituais estabelecida na área do Recôncavo, durante a sua história o terreiro 

também foi enquadrado em um outro fenômeno recorrente naquela região – e não apenas 

ali – e cuja face, agora, é muito menos nobre: as perseguições policiais sofridas pelos 

membros – e simpatizantes – dos cultos identificados como “afro-brasileiros”. 

Novamente com base nos textos de Santos (2015a, 2015b), sabe-se que entre o final do 

século XIX e até quase meados do XX os jornais locais noticiaram diversas batidas e 

invasões aos candomblés cachoeiranos, quando líderes religiosos foram presos, detidos 

ou conduzidos às delegacias para prestarem esclarecimentos acerca dos costumes 

vigentes nas respectivas congregações. Uma dessas investidas – citada na produção da 

autora, e referenciada desde um relato historiográfico –, por exemplo, teria ocorrido 

precisamente:             

 

No dia 06 de janeiro de 1918 [em que] o terreiro de José do Vapor, no 

caminho da Terra Vermelha, foi tomado de assalto por policiais e 

‘vários populares’, sob o comando do major Salustiano Villas-Boas 

que, naquele momento, exercia interinamente o cargo de delegado de 

polícia. A operação aconteceu em meio a uma festa no terreiro, 

resultando na prisão do pai-de-santo, da maioria dos filhos e 

espectadores. No entanto, a investida dos setores contrários às práticas 

religiosas de matriz africana não saiu vitoriosa (SANTOS, 2009 apud 

SANTOS, 2015b: 85).  

 

E já em notícia extraída de um jornal da época é possível vislumbrar não só a 

perseguição policial – ainda por parte daquele mesmo Major Salustiano Villas Boas, 

mencionado na citação anterior –, mas também o respeito adquirido pelo líder do “Viva 

 
75 Apesar da popularidade adquirida por Obaluaê na região do Recôncavo, Santos (2015a) chama a atenção, 

também, para o prestígio de Xangô – deus do fogo, do trovão e da justiça – na mesma área, embora, nesse 

caso, a autora não cite nenhuma possível causa acerca da proeminência assumida pela segunda divindade.    
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Deus” junto à elite local, ou fração dela. Afinal, se outrora “Zé do Vapor” fora estimado 

em certa “expoente” família cachoeirana que lhe agraciou com as terras nas quais pôde 

erguer o seu templo, agora, no início de 1918 – e a sua “roça” plenamente ativa –, as 

bençãos civis provinham do major chamado Alfredo César da Paixão, delegado e membro 

da imprensa. Na passagem apresentada no trabalho de Santos (2015b) e reproduzida do 

periódico “A Ordem” – publicado dias depois da diligência descrita acima –, lê-se, pois, 

que, após a batida empreendida, ali, nas dependências sagradas: 

 

Dessa visita resultou a prisão da maioria desses vagabundos, que, como 

seus protetores, vivem à soldada dos incautos que lhes caem nas unhas 

desamparadas. 

Chegados na cidade foram, por ordem ostensiva do Sr. major Alfredo 

César da Paixão, coletor estadual, delegado de polícia efetivo, e redator-

chefe d’O Norte, postos em liberdade os feiticeiros, ficando o Sr. major 

Salustiano Villas-Boas, como dizia zé-povo, se o visse no momento de 

ser alvo da desconsideração do seu amigo, ‘com cara de cachorro 

quando quebra prato’. 

À tarde, os feiticeiros do pigy76 de pai José, foram, incorporados, à roça 

do Sr. major Alfredo César da Paixão, também no caminho da Terra 

Vermelha e próxima esse pigy e ao aganjú77 de Mãe Judith78, agradecer 

ao redator chefe d’O Norte, coletor estadual e delegado de polícia 

efetivo ter neutralizado, por obra e graça de Ogan, a elogiável, embora 

serôdia, ação do Sr. major Salustiano Villas-Boas, pondo-os em 

liberdade, antes mesmo de transporem as grades da enxovia (SANTOS, 

2009 apud SANTOS, 2015b: 85-86). 

 

 
76 No original da publicação citada por Nívea Alves dos Santos (2015b), o historiador Edmar Ferreira 

Santos (2009) esclarece que a palavra peji – na referência, grafada “pigy” – é, provavelmente, uma 

corruptela do termo kpejí cujo sentido, na língua fon, é “sobre o altar”. Ainda, conforme o autor, nas notícias 

sobre religiosidade de matriz africana em Cachoeira, no curso das décadas de 1910 e 1920, pouco se falava 

acerca do “candomblé”, mas, quando isso ocorria, a alusão remetia aos toques, às danças e “farras negras”; 

já a terminologia “pigy”, muito mais frequente, denotava, de modo bastante pejorativo, aqueles espaços 

nos quais os cultos eram realizados – ou, então, as residências particulares dos sacerdotes e sacerdotisas, 

independente das festas ali realizadas.  

77 Em proximidade à nota anterior, “aganjú” também foi um termo utilizado pela imprensa cachoeirana da 

época para se referir, de modo genérico e depreciativo, aos espaços nos quais as religiosidades de matriz 

africana eram praticadas na cidade. Segundo Santos (2009), os jornais locais passaram a usar a palavra após 

1917, quando, nos arredores de Cachoeira, circularam convites para o aniversário do terreiro identificado, 

ali, como “Aganjú de Deus”. Diz o autor, ainda, que o nome correto da casa era “Aganjú Didê” – ou, em 

língua nagô, “Xangô de pé” (ou “em pé”, “levantado”) –, e a denominação, nesse caso particular, 

provavelmente modificada com intuito de diminuir possíveis receios entre os convidados e ludibriar 

opositores.             

78 “Mãe” Judith, ou Judith Ferreira do Sacramento, vinda da África, foi a fundadora do terreiro Aganjú Didê 

ou Ici Mimó, citado na nota precedente. Dados os seus feitos espirituais, ligados à cura e a caridade, o nome 

dela figurava entre os mais perseguidos em sua época, tanto pela imprensa como por parte das forças 

policiais (SANTOS, 2009; SANTOS 2015c).   
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Assim, apesar das perseguições sofridas, enquanto “Zé do Vapor” esteve à frente 

do “Viva Deus”, o terreiro, como se vê, de alguma forma, resistiu e manteve as suas 

atividades. E embora não existam – eu suponho – números precisos, a sacerdotisa Gaiaku 

Luíza – citada há pouco –, fala, no depoimento reproduzido por Santos (2015b: 85), que 

“[...] ele [o líder daquela ‘roça’] teve muitos filhos”; e já a equede Dagma Bonfim Barbosa 

dos Santos79 – nascida, em 1919, no próprio local – diz, nos registros reunidos para o 

referido dossiê acerca dos templos de matriz “afro” nas cidades de Cachoeira e São Felix, 

terem sido “[...] vários [os] barcos iniciados por José do Vapor” (LOBO, 2015: 165)80. 

Mediante um, então, presumível lastro de herdeiros espirituais, o sacerdote faleceu nos 

meados de 1938. E depois disso, se a resistência seguiu, ali, permanentemente necessária, 

esse processo, agora, não mais respondia apenas aos encalços policiais e depreciações 

midiáticas, mas, sobretudo, às dificuldades legatórias – que envolvem o zelo pela 

propriedade, além da continuação nas práticas religiosas –, ainda hoje pulsantes entre os 

descendentes do Asepò Erán Opé Olúwa – ou “Viva Deus”. 

*** 

Após a morte de “Zé do Vapor”, o “Viva Deus” – cuja lógica sucessória obedeceu 

aos critérios rituais, e não hereditários – foi assumido por uma das suas filhas-de-santo, 

Teófila Barbosa. Embora nascida em Cachoeira, a herdeira espiritual de José Domingos 

Santana presidia, nessa época, um candomblé no Alto do Peru, na capital, Salvador. 

Contam, de maneira vaga, que, dados os compromissos firmados ali, ela permaneceu 

pouco tempo à frente da “roça” no Recôncavo, e os cuidados para com o terreiro, então, 

logo foram atribuídos a Misael Ribeiro dos Santos. Apesar das parcas informações 

registradas acerca dele, esse é descrito pelas apuradas técnicas nos sacrifícios animais e 

na cadência dos tambores; como alguém fluente em línguas africanas; profundo 

conhecedor das tradições “nagô-vodum” e “congo-angola”81, além de homem habilidoso 

 
79 Nos candomblés, equede costuma designar a mulher inapta ao transe religioso e que, por isso, assume 

funções específicas em seus terreiros. Notadamente, veste os orixás com as suas roupas sagradas e rituais, 

além de acompanhá-los quando incorporados naqueles fiéis aptos para tanto; muitas delas, ainda, prestam 

grande auxílio às lideranças religiosas acerca das mais diversas questões gerenciais e ritualísticas 

apresentadas no âmbito dos templos. Conforme consta na nota 68, Dagma Bonfim Barbosa dos Santos 

nasceu em 1939, no interior do próprio “Viva Deus”, não obstante um ano após a morte de “Zé do Vapor”.         

80 Na linguagem dos candomblés, “barco” tende a ser o termo usado em referência a um grupo de neófitos 

reclusos, em conjunto, para os procedimentos necessários às suas iniciações no âmbito do terreiro, e, isso, 

apesar da particularidade e individualidade dos ritos iniciáticos entre cada membro desse agregado.  

81 Assim destacados pela fonte, os dípticos “nagô-vodum” e “congo-angola” fazem, aqui, referência às 

matrizes de candomblé cultural e geograficamente localizadas em duas macrorregiões do continente 

africano: primeiro, a área “sudanesa”, de onde provém o panteão denominado “nagô” – formado, 
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nas conquistas amorosas82. Neste mundo desde 1913, o popularmente chamado “Misael 

de Oyá” parece ter vivido diante do templo até 1981, conforme alguns, ou 1982, diriam 

outros83. E não obstante as qualificações particulares do novo dirigente, durante essa 

liderança o local enfrentou dificuldades administrativas, e ao ponto de a velha equede 

Dagma Bonfim Barbosa dos Santos, ligada àquele espaço, concebê-lo, mesmo, “[...] 

desativado [temporariamente] mais de 20 anos, por falta de manutenção de quem tomava 

conta do terreiro” (LOBO, 2015: 165). Conquanto seja difícil mensurar o tom do 

depoimento – se literal ou figurado, acusatório ou complacente acerca das adversidades 

ora encontradas junto à zeladoria –, a propriedade, no período aqui considerado, 

realmente teve as construções deterioradas, sofreu invasões vindas de moradores dos 

arredores e o seu perímetro original se encontra, assim, hoje, bastante reduzido 

(SANTOS, 2015b). 

“Misael de Oyá” faleceu no início da década de 1980, e quem assume o terreiro, 

desta vez, é Luiz Sérgio Barbosa, um filho carnal de Iá Teófila Barbosa – a primeira 

sucessora do “Viva Deus” – e irmão biológico da equede Dagma. Nascido em 1919 ou 

192284, os seus contatos com o templo vieram já da infância, quando aos três anos foi 

levado, para lá, pela sua mãe85. E presume-se que, desde então, as relações entre ele e “Zé 

do Vapor” foram estabelecidas nas bases da proximidade, pois relatos narram o primeiro 

– um pouco crescido, mas ainda menino – na companhia do segundo nos trajetos de navio 

entre Cachoeira e Salvador (SANTOS, 2015b). Provavelmente, esses vínculos 

 
tipicamente, pelos orixás – e, ainda, aquele agrupado como “jêje” – no qual predominam as forças advindas 

dos voduns –; depois, o território “bantu”, em que – linhas gerais – tradicionalmente se cultuam potências 

divinas chamadas inquices.       

82 Essas qualidades são destacadas em duas páginas publicadas na Internet, e ambas dizem ter recorrido – 

para enumerá-las – aos conteúdos veiculados pelo jornal O Norte, no ano de 1939. O primeiro desses 

espaços virtuais está ligado ao Ilê Axé Odé Omin Lougin, localizado no município de Simões Filho, 

limítrofe a Salvador; o segundo é o já mencionado “Awùre: portal de mídia afro”. Tais conteúdos podem, 

respectivamente, ser acessados via links: http://ileaxeodeominlouguin.blogspot.com/2014/01/um-pouco-
da-historia-de-misael-de-oya.html e http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-
brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/.    

83 A primeira data conforme o portal “Awùre”, cujo link para acesso foi destacado na nota anterior; a 

segunda possibilidade está colocada no trabalho de Santos (2015b). 

84 Há, aqui, uma discrepância entre as datas afirmadas em texto veiculado pelo portal “Awùre”, disponível 

em http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-
viva-deus-ze-do-vapor/, bem como no trabalho de Santos (2015b), e naquele depoimento registrado junto 

à equede Dagma Bonfim Barbosa dos Santos para o dossiê organizado por Lobo (2015). As primeiras fontes 

dizem Luiz Sérgio Barbosa ter nascido ao longo de 1919, enquanto a sua irmã afirma o mesmo 

acontecimento em 1922.     

85  Informação presente no portal “Awùre” e disponível em http://awure.jor.br/home/sociedade-
beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/. 

http://ileaxeodeominlouguin.blogspot.com/2014/01/um-pouco-da-historia-de-misael-de-oya.html
http://ileaxeodeominlouguin.blogspot.com/2014/01/um-pouco-da-historia-de-misael-de-oya.html
http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
http://awure.jor.br/home/sociedade-beneficente-do-culto-afro-brasileiro-do-terreiro-viva-deus-axe-viva-deus-ze-do-vapor/
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permaneceram durante a adolescência do herdeiro, ingressado de modo efetivo na religião 

em 1935 ou 193686, com 16 ou 17 anos, por José Domingos Santana. Conforme um 

registro firmado desde as mãos do próprio Luiz Sérgio87, isso ocorreu no último dos 

“barcos” iniciados naquela “roça” perante os cuidados de seu fundador. Nessa ocasião 

houve, então, a confirmação do futuro legatário como ogã sob signo da deidade Oxalufã 

e responsável quanto à deusa – Oxum – particular de sua mãe, Teófila. E em uma página 

pessoal – agora desativada – na Internet, lia-se – outrora – que, ao fim dos ritos iniciáticos, 

o vindouro sucessor perguntou sobre os valores devidos acerca do “chão” usado na 

sacralização88; e o consagrador teria lhe dito: “se cair uma telha daqui, vá lá e reponha; e 

esse é o ‘chão’”. De fato, embora o tom seja, ali, bem menos romântico, a equede Dagma 

Barbosa reitera, no registro extraído do dossiê cuja organização coube à Graça Lobo 

(2015: 165): “[...] com 17 anos, José do Vapor confirmou ele [Luiz Sérgio] para Ogan do 

terreiro, com a responsabilidade de sustentar a casa. Quando faltasse uma pedra, ele [José 

Domingos Santana] tinha certeza que ele [Luiz Sérgio] iria [re]colocar”. Assim, na época 

da morte do seu tutor espiritual – no corrente 1938 –, a, depois, quarta liderança do “Viva 

Deus” era inexperiente e contava somente dois ou três anos no limiar ritualístico do 

candomblé; décadas após, porém, ela não pôde ignorar sua aguardada missão. 

A gestão de Luiz Sérgio Barbosa foi reconhecida pela reformulação do templo, 

em vários sentidos. Primeiro, ele executou reformas citadas como significativas na 

estrutura física dali – inclusive sob investimento de fundos pessoais –, e hoje o terreiro 

conta basicamente com “[...] construções que abrigam o barracão de festas, casas com 

assentamentos das divindades, casas que hospedam filhos de santo no período de festas, 

além de uma imensa área verde também destinada ao culto (SANTOS, 2015b: 87). Diante 

das notícias quanto à realização de obrigações rituais – mas não dos grandes festejos – 

durante o período no qual “Misael de Oyá” exercia a presidência do lugar – e isso alimenta 

dúvidas acerca da sua total desativação –, intui-se, agora, pelo menos uma intensificação 

 
86 O texto publicado no portal “Awùre” afirma esse ingresso ter ocorrido em 1936, a mesma data apontada 

por Santos (2015b); mas o documento extraído dos arquivos da Associação Cultural e Religiosa de 

Preservação da Cultura Africana Ilê- Ifé Asé N’fondu Omo Òsún – já discriminado na nota 64 –, assinado 

pelo próprio Luiz Sérgio Barbosa, indica o ano de 1935.  

87 Me refiro aqui ao documento mencionado na nota citada logo acima. 

88 Normalmente, nas casas de candomblé, o valor do “chão” se refere ao preço cobrado dos fiéis para a 

realização dos serviços prestados – afora os custos dos materiais necessários para tanto – no terreiro. Aqui, 

a quantia era relacionada à reclusão e confirmação de Luiz Sérgio Barbosa como ogã. Cabe observar que, 

apesar de a prática ser muito comum, no Ilê Asé Azun Dan não se cobra essa taxa dos seus frequentadores.  
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nesses procedimentos. Essa impressão é causada a partir das considerações trazidas por 

Santos sobre o ingresso da nova liderança no ano de 1982: “[...] depois de resolvidos 

problemas da sucessão do terreiro, que se encontrava abandonado [...] realiza[m] desde 

então iniciações e obrigações nos adeptos” (2015b: 86). De toda maneira – seja perante o 

declínio total ou parcial das atividades outrora, e a retomada absoluta ou acentuada dos 

procedimentos rituais –, mais um feito se deu no reconhecimento do Asepò Erán Opé 

Olúwa, em 2002, frente à Fundação Cultural Palmares, enquanto Território Cultural Afro-

Brasileiro89. Certamente, a realização colaborou na publicação do decreto estadual 15676 

de 2014, que inscreve o “Viva Deus” no “Livro do Registro Especial dos Espaços 

Destinados a Práticas Culturais Coletivas” e lhe dá, assim, as prerrogativas conferidas ao 

patrimônio cultural imaterial da Bahia. 

Junto das atividades propriamente sagradas, Luiz Sérgio Barbosa ainda foi um 

importante representante sindical dos alfaiates da Bahia, além de ter auxiliado na 

fundação da Federação Baiana de Cultos Afro-Brasileiros (FEBACAB), cuja presidência 

ocupou por vários anos; compôs também o corpo docente do Centro de Estudos Afro-

Orientais (CEAO), ligado à Universidade Federal da Bahia (UFBA), e ali ministrou aulas 

de iorubá 90 . Sem dúvidas, todas essas vivências institucionais concorreram para as 

realizações alcançadas pelo “Viva Deus” e culminadas naquele decreto de 2014, que o 

instituiu como patrimônio cultural imaterial; e apesar das suas contribuições, o legatário, 

contudo, não pôde celebrar tal conquista: ele faleceu em 2012, dois anos antes da irmã, 

Dagma. Desde então, enquanto os trâmites sucessórios são novamente transcorridos, o 

templo é tocado de maneira provisória mediante uma junta sacerdotal. E entre 

adversidades e avanços, mortos e herdeiros, seguem as histórias iniciadas lá com José 

Domingos Santana, seja no seu próprio terreiro ou nos diversos “ramos” dessa “raiz”, 

hoje disseminados Brasil afora. Sabe-se, afinal, de várias “roças” abertas por 

descendentes seus, mas distantes da Bahia: alagoanos, cariocas, paulistas91; caso do Ilê 

 
89 A Fundação Cultural Palmares (FCP), inaugurada em 1998 e ligada ao Ministério da Cidadania, é descrita 

em seu site (http://www.palmares.gov.br/) como a primeira instituição pública voltada para promoção e 

preservação dos valores culturais, históricos, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na 

sociedade brasileira. Mediante cadastro e certificação de comunidade que atendam a esse perfil, a FCP 

reconhece os seus direitos e permite acesso aos programas sociais do Governo Federal.     

90 Essas informações estavam contidas naquele mesmo site pessoal outrora disponível online, e hoje já 

desativado, mencionado há pouco, na página 104, no corpo do texto. 

91 Isso, conforme enumerado pela equede Dagma Bonfim Barbosa dos Santos, no depoimento registrado 

por Lobo (2015) para compor o dossiê acerca dos terreiros de Cachoeira e São Félix.  

http://www.palmares.gov.br/
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Asé Azun Dan, onde, inclusive, vez ou outra, certo ancestral é incorporado e orienta os 

fiéis sob uma identificação bastante particular: a do espírito denominado “‘Seu’ Zé do 

Vapor”. 

 

2.2 ... Se o “Vapor” Já Não Navega, “... Arriba o Pano, Toca o Búzio, Nós 

Queremos Navegar”: outros personagens da “raiz” em Cachoeira 

 

Embora Luiz Sérgio Barbosa e, antes dele, Misael Ribeiro dos Santos sejam 

figuras fundamentais na história do terreiro “Viva Deus”, cabe realçar que os seus nomes 

não compõem a “raiz” específica reivindicada no Ilê Asé Azun Dan, inaugurada pelo 

fundador daquele primeiro templo, em Cachoeira. Distinta, contudo, é a situação ocorrida 

com Teófila Barbosa, ingressada nos cultos por “Zé do Vapor”, mas encarregada, depois, 

da zeladoria espiritual de Eurides Silva de Jesus; e essa última, afinal, foi a responsável 

na iniciação do consagrador – Cézar Araújo Pereira Alves – ao qual respondia Sérgio 

Roberto Aparício. A sacerdotisa aqui considerada – mais antiga sucessora do Asepò Erán 

Opé Alúwa – se faz, portanto, o segundo ícone nas filiações religiosas começadas com 

José Domingos Santana, ainda no Nordeste, e diretamente culminadas na “roça” 

inaugurada, já em fronteiras paulistas, sob as iniciativas de Woodume Azuanun.    

Não obstante os aparentemente poucos registros acerca da sua trajetória, sabe-se, 

ao menos, que “Mãe” Teófila nasceu na cidade de Cachoeira, em 1903, no dia 08 de 

janeiro. Conforme as declarações oferecidas pela equede Dagma Bonfim Barbosa dos 

Santos – filha carnal da sacerdotisa e irmã consanguínea de Luiz Sérgio Barbosa –, isso 

aconteceu na “Charqueada”, ou naquela área hoje conhecida, no município, como 

“Viradouro”. No depoimento consta, ainda, a iniciação da primeira sucessora do “Viva 

Deus” – nesse mesmo terreiro – durante o ano vigente de 1932, sob regência de Oxum e 

mediante os cuidados ritualísticos prestados por José Domingos Santana; e antes de ele 

tê-la iniciado, diz-se também, na narrativa, quanto a chegada dela ali: “[...] Oxum baixou 

nela, lá embaixo, no centro da cidade e trouxe ela para o meio da roça que estava em festa 

[...] largou ela dentro da fonte [...] [e] quando desceram de manhã cedo para pegar água 

[...] viram o corpo de uma mulher boiando lá nessa fonte” (LOBO, 2015: 165). Dadas as 

datas desses eventos acerca da consagração, transcorreram, portanto, mais ou menos seis 

anos desde então, quando “Zé do Vapor” falecera, em 1938, e “Dona” Teófila assumiu o 
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templo, apesar de já compor outro candomblé – nomeado Orilé Eda Ifan Jú – na capital. 

Dividida entre as responsabilidades nos dois locais, a sua presidência do Asepò Erán Opé 

Olúwa foi transitória e breve. Contudo, exatas duas décadas após o seu próprio rito 

iniciático, ali, naquele solo abençoado da Terra Vermelha, ela sacramentou Eurides Silva 

de Jesus; e depois de tal legado deixado à “raiz” do ora vindouro Ilê Asé Azun Dan, morreu 

em 1974 (SANTOS, 2015b). 

 

FIGURA 11. "MÃE" TEÓFILA BARBOSA. 

(FONTE: AXEFILHOSDEDEUS.BLOGSPOT) 
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*** 

Nas relações de filiação espiritual que compõem a “raiz” reivindicada no Ilê Asé 

Azun Dan, o nome subsequente ao de “Mãe” Teófila Barbosa é aquele da própria Eurides 

Silva de Jesus, também conhecida como Iá Perina. No caso dela, não encontrei registros 

acerca da data de nascença, mas sua iniciação aconteceu em 1952, naquele mesmo solo 

tornado sacro por “Zé do Vapor” – o templo “Viva Deus” (SANTOS, 2015b). Nessa 

ocasião, mediante os ritos propiciatórios, foi dedicada – segundo algumas fontes – a 

Obaluaê – e em outras, para Azansú92. Desde então, os seus feitos aparecem quase sempre 

ligados à “roça” chamada “Ilêgi”, no distrito cachoeirano de Boa Vista, da qual foi líder. 

E com base nos depoimentos registrados junto a um dos “filhos” consagrados desde 

Perina – Idelson da Conceição Sales, presidente do terreiro sanfelixta Ilê Axé Ogunjá –, 

o museólogo João Carlos de Jesus Santos oferece, em trabalho monográfico, uma 

representação possível da sacerdotisa, quando ela é descrita como:    

 

[...] integrante da Irmandade da Boa Morte93 [...] proprietária de uma 

barraca na feira da cidade [e alguém que] mantinha relações sociais com 

grande parte da população cachoeirana e adjacências, através do 

comércio de carnes salgadas num momento em que predominava a 

venda desses produtos nas feiras e não nos modernos supermercados. 

Mulher de estatura de média a alta, cor negra, voz encorpada e rouca, 

expressava sabedoria, disciplina e determinação em sua conduta 

religiosa, como mãe de santo, orientadora e formadora de filhas e filhos 

de santo, cobrava desses disciplina e respeito para com o compromisso 

assumido por eles de desenvolvimento dentro do seu candomblé (2011: 

40).  

 
92 Como se pode perceber a partir da menção, feita no subtítulo anterior, acerca do surto de cólera morbus 

ocorrido na Bahia em meados do século XIX, Obaluaê é a divindade que, dentre outras coisas, segundo a 

historiadora Thomázia Maria de Azevedo Santos, “[...] cuida das pragas e das moléstias do corpo” (2015: 

153). E para uma definição bastante sintética e formulado por um membro da religião, no depoimento da 

Gaiaku Regina Maria da Rocha, ligada ao Humpame Ayono Huntoloji e reproduzido no dossiê organizado 

por Graça Lobo (2015), lê-se que Azansú é um vodum – força cósmica normalmente ligada à mitologia 

“jêje”, portanto –, mas de procedência “nagô”; e a mesma sacerdotisa, nesse depoimento, ainda 

complementa que “[...] no Ketu [uma das matrizes originárias do candomblé dito “nagô”] Azansú é Omolu” 

(LOBO, 2015: 185) – esse último, considerado, por muitos, uma variante mais “velha” de Obaluaê. 

93 A Irmandade da Boa Morte surgiu em Salvador, no século XVII, e depois, na primeira metade do XVIII, 

em 1820 ou 1830, foi transferida para Cachoeira. Como descreve Santos (2015a), nesse período, mediante 

a diáspora proveniente da África rumo às américas e, especialmente, ao Brasil, formaram-se organizações 

nas quais africanos – vindos de territórios diversos e com distintas tradições culturais –, e seus descendentes, 

se reuniam para, assim, assegurar suas identidades e práticas religiosas, além de criar, ali, estratégias quanto 

à resistência política. Não obstante, essas irmandades apresentavam traços católicos e eram agrupadas em 

torno da devoção a um santo mártir, muito disso, mas não apenas, a fim de assegurar reconhecimento social 

mais amplo. Dentre tantas outras surgidas na época, a Boa Morte, tornou-se notável pela composição 

formada apenas por mulheres.      
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Além das características discriminadas acima, a historiadora Thomázia Maria de 

Azevedo Santos (2015: 153), em um texto sobre o Ilê Axé Ogunjá – filiado à mãe-de-

santo do Ilêgi –, aponta Iá Perina, ainda, como uma “grande feiticeira”. E por seu 

falecimento – no ano de 1992 – já mais recente quando comparado aos dos predecessores 

na “raiz” do Azun Dan, sabe-se, mediante as memórias vindas do templo paulista, das 

visitas da sacerdotisa àquele estado. Como me disse certo adepto antigo dali – do terreiro 

FIGURA 12. EURIDES SILVA DE JESUS, "MÃE" PERINA. 

(FONTE: AXEFILHOSDEDEUS.BLOGSPOT) 
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situado no ABC –, “Mãe” Eurides cruzou as fronteiras baianas rumo a São Paulo pelo 

menos em quatro situações – nos marcos de 1968, 1971, 1975 e 197994 –, e na última 

delas, o meu interlocutor esteve presente; e embora não-iniciado nessa época, pôde 

conhecê-la rapidamente durante determinada celebração dedicada aos orixás, em Taboão 

da Serra. Mas as histórias que, então, lhe contaram acerca de Iá Perina foram suficientes 

para ele tê-la qualificado, carinhosamente, a mim, sob o uso do termo “doida” – 

equivalente a “louca”. E tal percepção parece coincidir com alguns trechos das narrativas 

cujo principal personagem, agora, será Cézar Araújo Pereira Alves, próxima figura na 

filiação coletiva aqui considerada, e, logo, “filho” da mãe-de-santo baiana. De todo modo, 

uma amostra da idiossincrasia temperamental atribuída à liderança do Ilêgi é apresentada 

no trabalho citado poucas linhas acima, e especialmente naquela passagem onde se lê 

Eurides ter pequena fortuna em joias; e, temendo a morte, receosa quanto as desavenças 

entre herdeiros carnais, mandou arremessá-las sob o Rio Paraguaçu; e, assim, após 

falecida, os rebentos consanguíneos, bem provavelmente, perderiam o tesouro imergido, 

enquanto as “crias” sagradas deixaram, de fato, a “roça” da Boa Vista – então, desativada 

– ser perdida. 

*** 

A próxima personalidade nessa sequência filiativa é Cézar Araújo Pereira Alves, 

também conhecido, entre os fiéis da “roça” no ABC Paulista, como “o” Tata95. Natural 

de Cachoeira, nascido, possivelmente, em 1941, foi ingressado nos cultos por Iá Perina. 

Anos depois, tornou-se o responsável pela sacralização da pioneira liderança do Azun 

Dan, Sérgio Roberto Aparício, ou Woodume Azuanun. E para além desse ato 

consagratório, e, logo, da presença mais imediata na “raiz” aqui considerada, a trajetória 

do terreiro deve muito à sua figura. Embora arrefecido atualmente, outrora houve, pois, 

certo fluxo de alguns dos adeptos do templo até o Recôncavo e que ali, junto ao Tata, 

 
94 Na primeira delas, em 1968, Iá Perina participou da cerimônia de decá, que autorizava certo dos seus 

“filhos”, prestes a inaugurar um terreiro em Taboão da Serra, à abertura da própria “roça”, na qual poderia 

iniciar as suas “crias”; na segunda, em 1971, ela o ajudou nos ritos iniciáticos da futura “mãe-pequena” 

desse mesmo templo; em 1975, “Mãe” Eurides apresentou-se para outro decá, mas, dessa vez, o receberia 

Woodume Azuanun, de quem era avó-de-santo; na quarta ocasião, afora as informações acerca dos festejos 

acontecidos, a finalidade da viagem não está clara no diálogo travado junto ao meu interlocutor.      

95  “Tata-de-inquice” – ou, aqui, simplesmente “Tata” – é um título próprio da matriz de candomblé 

chamada “angola”, e equivalente à qualificação, no português, dos “pais-de-santo” – e, assim, “tata” 

costuma ser traduzido como “pai”. César Araújo Pereira Alves, conforme se verá na sequência do texto, 

assume essa titulação por ter vivido, em sua trajetória religiosa, duas iniciações, e a primeira delas ocorrida 

nos preceitos ditos “angolanos”.     
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buscavam aprender ou refinar fundamentos religiosos; no sentido inverso, também não 

era rara a presença dele em São Paulo, no Ilê, aonde prestou auxílio ritualístico quando 

necessário, inclusive nas ocasiões tidas importantíssimas – entre sacralizações, curas 

espirituais e cerimônias fúnebres. Assim, não obstante a ausência do seu nome nas fontes 

bibliográficas levantadas com o intuito de compor especialmente este capítulo, são 

inúmeras as histórias e os “causos” contados lá, na comunidade sacra da qual sou parte, 

sobre o sacerdote cachoeirano. 

Uma dessas histórias diz respeito ao próprio ingresso, controverso, de Cézar 

Araújo Pereira Alves no candomblé. Tata passou, afinal, por duas iniciações – ou uma 

dupla consagração, conforme alguns –, e o seu primeiro pai-de-santo foi José Campos das 

Flores, tratado, entre os fiéis do Ilê Asé Azun Dan, simplesmente como “Campolino”. 

Diz-se ali, na “roça” paulista, que esse último – já falecido – conhecera os fundamentos 

religiosos provenientes das matrizes de culto ditas “angola” e “mussurumim” – cujos 

preceitos, no segundo caso, estão, agora, praticamente extintos, esquecidos96. Todavia 

sejam escassas as informações, contam, lá, ainda, sobre o sacerdote não ter dirigido um 

espaço nos moldes, digamos, mais “institucionalizados” dos templos coletivamente 

apropriados pelos adeptos, pois ele celebrava os seus rituais – intui-se, desde as narrativas 

– de maneira pessoal, no âmbito doméstico. De todo modo, nos termos “nagô”, atribui-

se ao lugar o domínio de Omolu, deidade para a qual escavou-se, inclusive, uma gruta no 

subsolo da morada97. E aquele mesmo membro do Azun Dan outrora apresentado à Iá 

Perina também me contou acerca da sua única visita ao lar de “Campolino”, acontecida 

provavelmente em 1979; e, no relato, essa câmara artificial – secreta, acessada mediante 

um alçapão disfarçado sob o tapete na sala da residência e plenamente forrada, no interior, 

com incontáveis pedras afixadas nas paredes – surge como característica impressionante 

do local. Embora dedicada a Omolu, dentro dali havia, bem nos fundos, imerso na 

penumbra, certo Exu, descrito tão impactante quanto o ambiente lhe ofertado de abrigo: 

corpo metálico; escala humanizada, aproximadamente 1,70m; e grandes garfos 

empunhados nas duas mãos. Sem muitos detalhes, o empreendimento subterrâneo 

 
96 Para uma breve qualificação do padrão de culto chamado “mussurumim”, retomar a nota 35, no capítulo 

precedente.  

97  Além de reger(em) os males corporais e, logo, as suas curas, Obaluaê e/ou Omolu também são/é 

normalmente associado(s) ao elemento “terra” e – ao menos no Azun Dam – àquele fogo mais particular 

pulsante em seu núcleo, além, dentre outros aspectos, dos pontos de acesso às camadas internas do planeta, 

tais como grutas, cavernas e vulcões.     



112 
 

aparece, de fato, citado por Tata em raro e antigo áudio gravado, supõe-se, na Bahia, e 

gentilmente confiado, a mim, por determinado irmão-de-santo, frequentador do terreiro 

no ABC. No arquivo captado consta que: 

 

[...] ele [‘Campolino’] era louco! Ele tinha, assim, um terreno 

esbarrancado. E ele arranjou trilho de trem e mandou eu ir botando 

parafuso do lado de cá. Cimentou e fez [com isso] o assentamento de 

Tempo. Então, quando ventava, aquilo fazia assim, ó... [provavelmente, 

gesticula algo com as mãos] ...cheio de terra, plantas... agora, você tinha 

um tapete, assim, né? Despistava o tapete, suspendia um alçapão e você 

descia, e tinha uma gruta, que ele fez pra Omolu e que era [estruturada 

por] um monte de sacos. E eu pegava pedra, passava cimento e ficava 

assim: segurando! Se-gu-ran-do! [presume-se, por horas a fio, até que 

permanecessem ali afixadas.]   

                 

O terreno esbarrancado, mencionado na gravação, é outra característica apontada 

desde meu interlocutor no Ilê Asé Azun Dan acerca do local em que visitou “Campolino”. 

E no áudio destacado acima, essa referência espacial reaparece – agora, na voz de Tata – 

para ilustrar pressupostos pedagógicos pregados por José Campos das Flores, e pelos 

quais também já se pode ter alguma ideia da sua posterior qualificação, vinda do narrador, 

como alguém adepto “do silêncio” – “[...] e ele era ‘do silêncio’” –, não obstante “louco”:     

 

[...] ele [‘Campolino’] ensinava assim... depois, eu soube que é o 

‘método socratiano’; chique, né? Ele ia andando e falando, não é? Aí, 

nos sentamos, assim. Tinha uma ribanceira e, lá embaixo, um rio. E eu 

tive a minha chance, e comecei: ‘pa-ra-rá, pa-ra-rá, pa-ra-rá’. Disparei, 

né? Fazia perguntas. E naquela época eu fazia perguntas infantis, né? E 

ele, calado. Como ele não me respondeu, me calei. E ele disse: ‘desça 

correndo e suba correndo’ [...] e eu subia, e subia rápido [barulhos como 

os de quem está cansado, arfando]. Ele me olhou, e continuou sério. 

Uma hora depois, ele virou e disse pra mim... e eu, na interrogação, lá. 

‘Desça andando e vá me dizendo tudo o que você está vendo’. ‘... uma 

borboleta, um passarinho, uma fruta... pa-pa-pá, pa-pa-pá’. E ele me 

disse: ‘você está cansado?’; e eu disse: ‘não’. E ele disse: ‘como você 

desceu correndo, você não prestou atenção ao pássaro, à fruta, nem 

nada, e o mínimo que podia acontecer era você enfiar o pé numa raiz e 

se esborrachar no chão; no momento em que você desceu com passos 

normais, você pôde observar tudo, e, no candomblé, se você correr, 

você não vai ter nada, não vai ser nada, não sabe nada; em passos lentos, 

você vai aprender: aprenda!’            
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Meu principal interlocutor no Azun Dan quanto à figura de “Campolino” ainda me 

contou que o sacerdote baiano consagrou apenas seis fiéis, além d’o Tata. E esse último, 

no mesmo arquivo sonoro confiado, a mim, por um “irmão” do terreiro na metrópole 

paulistana, complementa tal informação ao dizer que todos eles foram sacralizados para 

o deus Omolu. E, talvez, por isso, a casa de seu pai-de-santo seja chamada – entre nós, no 

Ilê – como o “Candomblé das Palhas Roxas”98. De todo modo, Cézar Araújo Pereira 

Alves afirma, ele próprio, ter se constituído uma exceção, pois consta, na sua voz, naquela 

gravação: conquanto José Campos das Flores só iniciasse as “crias” de Omolu, quebrou-

se, no caso, “[...] toda uma linhagem [...] lá, porque ia ‘fazer’ Logum”99. Os motivos disso 

– da ímpar aceitação em meio às tradições estabelecidas nas “Palhas Roxas” – não 

costumam, todavia, ser comentadas pelos seus “netos” e “bisnetos” na “roça” assentada, 

anos depois, no estado de São Paulo. 

Como contam alguns membros do Ilê Asé Azun Dan, Tata, embora acolhido por 

“Campolino”, saiu das “Palhas Roxas” em meio aos procedimentos realizados durante a 

sua reclusão iniciática, até então, portanto, incompleta – e as circunstâncias da retirada 

parecem desconhecidas, ou irrelevantes, quando o tema vem, ali, à tona. Conforme as 

narrativas atuais, na fuga, algo atordoado, ele cruzou a frente do terreiro de Iá Perina, 

aonde naquele momento celebrava-se uma festa; e ao questionar alguém – certa mulher, 

parada na porta – sobre a rota pela qual poderia voltar para casa, um Xangô, manifestado, 

repentinamente interveio e lançou seu o urro particular – como no estrondo do trovão100 

– diretamente nos ouvidos de Tata, que caiu desacordado e foi recolhido, agora, naquele 

templo. Lá, seria iniciado mediante os cuidados da dirigente do local e consagrado sob o 

signo uma outra deidade: não mais Logum, mas – na mesma matriz de cultos – sua mãe 

mítica, Oxum. Acerca dessas questões, o fugitivo, próprio protagonista da história, diz: 

 
98 Entre outras características, algumas apontadas anteriormente, Omolu é considerado uma divindade 

“rústica”, no sentido de afeita aos pobres e necessitados, e que tende a dispensar luxos, mas não os cuidados 

vindos dos seus devotos. É bastante conhecido, entre as pessoas mais curiosas acerca do candomblé, o fato 

de ele usar vestimentas tecidas em palha, a lhe ocultar todo o tronco e a face; ainda, certa das suas nuances 

é representada sob esses mesmos trajes, mas com as franjas tingidas nas tonalidades roxas.        

99 Em linhas gerais, Logum Edé, ou Logum, é uma divindade iorubá proveniente da tradição “ijexá”. Na 

maioria dos mitos, ele surge como o filho de Oxum e Oxóssi, populares nessa mesma matriz religiosa e de 

quem herda algumas características, associadas, no primeiro caso, às representações ditas femininas e, 

quanto ao segundo, masculinas. Por isso, há quem o conceba enquanto orixá criança ou adolescente e/ou 

desprovido de gênero definido.      

100 Xangô é conhecido como o deus regente da justiça, e, no quadro natural, entre os seus domínios de 

influência, encontra-se ligado ao fogo e ao trovão; logo, os seus gritos característicos parecem soar como 

graves trovejadas.   
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[...] eu fugi da casa dele [‘Campolino’], certo? E eu quebrei toda uma 

linhagem do Omolu, lá, porque ia me ‘fazer’ Logum. Então [...] fugi. E 

procurando o caminho pra chegar na minha casa, lá em Cachoeira, 

nisso, eu vi um... nós chamamos de ‘lamparina’: é a garrafa com 

querosene e [inaudível]... e tinha uma senhora conversando, de saia-de-

santo, e, nisso, eu disse: ‘qual é o caminho pra ir pra Cachoeira?’. E ela 

me olhou assim e disse: ‘chega lá naquela porta, certo? Tá vendo o fogo, 

ali? E pergunte’. ... e lá se vai eu, né? Quando eu cheguei, que eu olhei, 

o Xangô, na frente, com os oxés101: RRRROOOOOWRRRR! [como no 

estrondo de um trovão]. Eu só me lembro que [provavelmente antes de 

cair] eu olhei e disse assim: ‘de novo nãããão!’. Outra casa de Omolu! E 

na minha casa, os preceitos de Xangô eram os mais longos, né? E Xangô 

que me recolheu; e em todas as ‘obrigações’ que eu fiz, Xangô tava 

presente. E aí começou, e depois eu fiquei sabendo, né? A minha mãe-

de-santo [apesar da presença de Xangô] queria me raspar Omolu; e a 

minha avó[-de-santo]: ‘é de Oxum!’. Aí começou as duas a discutirem, 

né? E ela [a ‘avó’] falou: ‘ele é Oxum!’.    

 

Vale reter, aqui, algo do impasse observado quanto à divindade para a qual Tata 

seria consagrado: “Campolino” dedicaria o noviço a Logum, originário da região 

nigeriana de Ijexá; Iá Perina, inicialmente, ofertá-lo-ia ao deus Omolu, patrono daquele 

terreiro abandonado por ele, tanto quanto do seu novo refúgio; mas isso, ainda, sob uma 

influência presente, marcante e suspeita de Xangô; e, enfim, a resolução pela regência da 

deusa Oxum, mãe mítica do primeiro orixá considerado – Logum – e cuja procedência, 

cultural e geográfica, lhe é coincidente. As explicações dadas, a mim, no Azun Dan, 

acerca da diferença entre tal decisão e o intuito de “Campolino” nas “Palhas Roxas” 

indicam que José Campos das Flores praticara um candomblé nos fundamentos das 

matrizes “angola” e “mussurumim”, e, logo, apto a distinguir, sob oráculos e intuições 

ancestrais, fenômenos cósmicos “nagô” – e especialmente, ora, no lado “ijexá” – apenas 

até certo ponto, talvez aproximado. Em suma, o sacerdote vislumbrara Tata como alguém 

cuja deidade tutelar provinha de uma tradição específica, alheia à sua, mas fora inexato 

no discernimento dessa tutoria: não alcançara Oxum, mas Logum – ambos próximos, 

advindos da mesma “nação” dentre os cultos referenciais conformadores do candomblé. 

Já “Dona” Teófila – “avó” espiritual do neófito –, quando discutiu com Iá Perina, fora 

capaz de apontar-lhe a regência precisa: “[...] ele é de Oxum!”. Ela própria, afinal, também 

o era, e, ademais, constituía-se herdeira naquela linhagem diretamente principiada no 

habitat dessa divindade na África: criada por “Zé do Vapor”, isso a qualificava, portanto, 

 
101 Oxé é um instrumento, tanto quanto uma insígnia, característico de Xangô, orixá patrono da justiça. 

Trata-se de um machado cuja lâmina dupla é capaz de apontar, tanto quanto incidir os cortes, sob igual 

eficácia, para lados situados opostos.    
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“neta” espiritual da “Africana” – ou Tia Mariana –, vinda do estado de Oxum, Nigéria. 

Portadora, em si e na filiação, das forças cultuadas nos moldes “ijexá”, os recursos 

disponíveis para reconhecê-las n’outrem se revelavam, assim, bastante apurados. E, de 

fato, situação parecida ocorre, hoje, no Azun Dan. Um dos adeptos da casa me 

confidenciou ser “filho” de determinada e incomum deidade “mussurumim”, todavia 

reverenciada, ali, no cenário mais público, conforme preceitos característicos “jêje” e 

“nagô”; e segundo esse fiel, nos oráculos dos demais terreiros – ou de qualquer templo 

desprovido, na “raiz”, da base associada à sua efetiva origem –, os adivinhos divisam o 

seu “pai” celeste diverso daquilo que realmente é: tais sistemas divinatórios identificam-

no, normal e “erroneamente”, como Oxalá. 

FIGURA 13. "O" TATA, NA INICIAÇÃO DE UMA FIEL (ACERVO DO ILÊ ASÉ AZUN DAN). 
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De volta ao Tata: sua história não será a única, dentre aquelas contadas no Ilê Asé 

Azun Dan, na qual agentes cósmicos – nesse caso, Xangô – intervêm, sob algum modo, 

em um processo iniciático, para evitar uma sacralização equivocada e, assim, consertar 

as coisas. No entanto, mesmo a interferência divina – que entregou o noviço fugitivo à 

“roça” de Iá Perina, lançando-o, desacordado, naquele solo – foi insuficiente na resolução 

do evento. Narra-se, pois, “Campolino”, descontente com os acontecimentos, ter ido 

procurar a sacerdotisa, com intuito de reaver o “seu” neófito: “Ele é meu!” – reivindicaria 

o pai-de-santo –; “Não, o iaô é meu!102” – responderia a guardiã daquele momento. Sem 

qualquer acordo definitivo, ambos concordaram minimamente acerca da consulta a um 

oráculo neutro, na tentativa de solucionar o impasse. Nos termos vindos do próprio Tata, 

ocorreria, então, o seu “julgamento”. Feitos os trâmites oraculares – perante a certo 

adivinho imparcial e aceito pelas partes envolvidas –, determinou-se o compartilhamento 

da zeladoria, e os preceitos sagrados da iniciação se cumpririam tanto nas “Palhas Roxas” 

quanto naquele templo onde ele caíra. Nesse último, a aprendizagem obedeceria aos 

fundamentos religiosos da tradição “nagô” e mediante o temperamento – supõe-se – 

expansivo de Iá Perina; já nas primeiras, defronte à conduta “silenciosa” e característica 

de José Campos das Flores, os ensinamentos proviriam sobretudo da matriz “angola” – 

mas em conjunto com algo do chamado “mussurumim”. Isso também está audível no 

registro sonoro remetido a mim, quando, ali, consta:  

 

[...] eu [Tata] tive dois ensinamentos diferentes. Eu tive que cumprir [os 

preceitos iniciáticos] – e eu não vou me alongar muito – nas duas casas, 

né? Eu fui julgado! Cumpri nas duas casas, né? Em uma casa, eu batia 

‘paó’, certo? E pedia ‘kiolofé’; me sentava na ‘adississa’; e ‘omí’; e 

‘dilonga’. ‘Dilonga’ é ‘caneca’, e ‘omí’ é ‘água’, certo? ‘Adississa’ é 

‘esteira’. Na outra casa, eu tinha que dizer em ‘angola’.103 Se eu errava 

a palavra em iorubá e na ‘angola’ – ‘angola’ com ‘mussurumim’ –, eu 

não tinha nada.  

 

 
102 No Ilê Asé Azun Dan, de modo geral, chamamos “iaô” àqueles noviços durante o período das suas 

reclusões iniciáticas.  

103 Até aqui, Tata discriminou alguns termos atribuídos, por ele próprio, ao idioma iorubá, característico da 

matriz “nagô”, seguida na casa de Iá Perina. Dentre os não traduzidos no excerto, “paó” constitui uma 

saudação – mas também um movimento de invocação – realizada com o bater das palmas – em ritmo cujos 

intervalos são cada vez mais decrescentes – dos fiéis, por três vezes consecutivas. E “kiolofé” seria espécie 

de pedido da benção, normalmente dirigido dos novos aos mais velhos no candomblé ou, então, àqueles 

ocupantes das posições hierárquicas superiores.       
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E na casa da minha ‘mãe’ [se ele errasse]: ‘você é loucooooo! Tá com 

aquele velho loucooooo!’ [Iá Perina, sobre ‘Campolino’.] 

E ele [‘Campolino’] era do silêncio, né? ... ‘Vai! Seis objetos: pa-pa-

pa-pa-pa-pá. Faça! Faça o mesmo que eu fiz’. ... na primeira vez, se tava 

certo: ‘vamos até ali’. E saía. E depois voltava, e ele me ensinava outra 

coisa. Se eu sabia que tinha errado, porque... dali a três dias, eu ia fazer 

a mesma coisa.         

 

Com essa bagagem, adquirida desde o final da década de 1950 – quando somava 

algo em torno dos seus 18 anos –, Tata, agora iniciado, resolve, nos meados do decênio 

seguinte, tentar a vida nas proximidades de São Paulo. Como me sugeriu um interlocutor 

do Azun Dan – outrora bastante próximo dele –, a mudança aconteceu depois de o 

sacerdote, qualificado um “excelente escultor”, ter perdido os pais na Bahia, onde, no 

momento, as possibilidades quanto à carreira artística também se encontravam restritas. 

Já nas terras paulistas, entre 1966 e 1968, ele fundou o próprio terreiro, chamado Ilê Asé 

Olorum Wan-Bê, na cidade de Taboão da Serra. E logo ele receberia, ali, a visita da sua 

consagradora, Iá Perina, para lhe outorgar publicamente o título de pai-de-santo. Embora 

já tivesse passado, em solo baiano, pelo cerimonial que autorizava à criação do seu 

templo, no qual sacralizaria os “filhos”, Tata era um desconhecido na nova área, e, assim, 

os ritos, se refeitos mediante condução da sacerdotisa cachoeirana, trariam visibilidade 

ao recém-chegado. Contam, hoje, no meu Ilê, sobre a presença, nessa ocasião, de alguns 

afamados nomes ligados à religião, como Wándé Abímbọ́lá104 e Roger Bastide. Segundo 

aquele mesmo fiel mencionado acima:   

 

[...] quando o ‘Seu’ Cézar [Tata] recebeu, fez a... recebeu o decá dele 

aqui em São Paulo, a história, mais ou menos, por alto, é a seguinte... 

Ele é ‘feito’ na casa de Perina, tem o decá dele, lá, e vem pra São Paulo 

e constrói a casa dele no Taboão, tá? Só que ele precisava ser conhecido 

na cidade. Então, o que poderia ser feito era se dar o decá a ele 

novamente, mas em uma festa pública em São Paulo. Foi quando Perina 

veio, que é quando tem... se não me engano... ... o Tata tem um ‘Livro 

de Ouro’, e eu não tenho certeza se tá na mão do Cézar, do Tata, esse 

livro, ou se ficou com Nair. E no Livro tem assinatura do Abímbọ́lá, do 

Roger Bastide, desse povo todo, que estivera na festa, que participou 

das festas de decá do Cézar, lá no Ilê Asé Olorum Wan-Bê, tá? Quando 

a Perina veio pra dar o decá a ele [...] houve um encontro [com Roger 

Bastide], sim. Ele esteve lá no Ilê Asé Olorum Wan-Bê, no Taboão, 
 

104 Wándé Abímbọ́lá, nascido em 1932, é um acadêmico, político e líder religioso nigeriano. Atuante nas 

áreas de língua iorubá e literatura, teve passagem por algumas universidades estadunidenses, além daquelas 

em seu próprio país; na política, participou do senado da República Nacional da Nigéria, e é reconhecido, 

pelos sacerdotes conterrâneos, como porta-voz e embaixador da cultura tradicional iorubá perante o mundo.  
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Taboão da Serra, município de Taboão da Serra, tá? E provavelmente 

deve ter sido na festa, deve ter coincidido com a festa do decá, que o 

Cézar fez em São Paulo, pra se tornar conhecido, e em que a Perina veio 

pra dar o decá a ele. Tá certo? Ele já tinha [o decá], mas [isso] era pra 

ele se tornar conhecido em São Paulo. Entendeu? Agora, que o Bastide 

esteve lá uma vez, esteve, sim, porque ele assinou o ‘Livro de Ouro’. E 

essa foto, que você [eu] tem [com a assinatura de Bastide], e foi 

publicada pelo Tata, provavelmente é foto da página do ́ Livro de Ouro’ 

do decá dele. Tá certo?     

       

Passados poucos anos, sabe-se que, em 1971, houve nova visita de Iá Perina ao 

Ilê Asé Olorum Wan-bê, e para a mesma cerimônia pela qual Tata (re)passara 

anteriormente. Mas, agora, no centro daqueles ritos – conduzidos mediante o auxílio da 

sacerdotisa baiana – estaria uma Nair, regida por Nanã, divindade muito antiga, ligada à 

lama, aos brejos, pântanos e lagoas – ao acúmulo das águas particularmente paradas –, 

além de genitora mítica do orixá Omolu. Com a entrega do seu decá, ela se consagraria 

“mãe-pequena” daquela “roça” inaugurada em Taboão da Serra, ainda carente desse 

posto. E apesar do relato em segunda ordem, a ocasião merece registro por transmitir algo 

da personalidade e condutas, digamos, peculiares já atribuídas à Iá Perina. Sobre tal 

evento, meu interlocutor no Azun Dan prossegue: 

 

[...] ela [Iá Perina] vem de novo em 71. Eu não tava presente também. 

Não vi. Ela vem quando... Ela vem pra ajudar o Tata a ‘fazer’ a... o que 

seria a ‘mãe-pequena’ lá da casa dele, a Nair, que é a minha ‘mãe-

pequena’ também. Foi a Nanã da Nair, tá? E a gente brinca, até hoje, 

que ela ia fazer as ‘Águas de Nanã’. Ela ia fazer a festa da... ela fez uma 

festa de ‘Águas de Oxalá’ pra saída da Nanã da Nair, e que, no final, 

virou ‘Lamas de Nanã’. Porque ela... contam, depois, ‘Dona’ Lúcia me 

contando, que... e os outros, que tavam presentes na época, me 

contando, que ela, Perina – doida do jeito que ela era, porque tinha esses 

aspectos doidos dela –, teve uma hora que ela cansou de encher a água 

dos quartilhões, e pegou e ligou um esguicho. E o terreno do barracão 

era terra, e ela pegou, entrou com o esguicho no barracão, ‘lavando’ o 

chão, jogando água, e aquilo virou um lamaçal. E aí, as ‘Águas de 

Oxalá’ viraram ‘Lamas de Nanã’, né? E a Nair saiu no meio dessa coisa 

toda.105  

  

 
105 No Ilê Asé Azun Dan, como em outros terreiros, Oxalá é tido divindade muito antiga, ligada à origem 

do mundo, e, logo, associada aos atos criacionais no geral. De certo modo, se constitui, por isso, também 

algo como síntese dos demais orixás e, assim, é, ali, celebrado no final do ano religioso, na cerimônia 

chamada “Águas de Oxalá”, quando os fiéis são purificados mediante fluidos despejados nas suas cabeças 

desde quartilhões em cerâmica. Não existe um rito análogo e dedicado à Nanã, e, então, no contexto desse 

“causo”, a qualificação das “Lamas de Nanã” surge, evidentemente, como mera sátira acerca da ocasião.  
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FIGURA 14. FOTOS COM DESTAQUE PARA "O" TATA (ACERVO DO ILÊ ASÉ AZUN DAN). 
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 Na mesma data, 1971, já após a afirmação do Olorum Wan-Bê em Taboão da 

Serra, aconteceria também, perto dali, na capital paulista, um primeiro encontro entre 

Sérgio Roberto Aparício, vindouro fundador do Ilê Asé Azun Dan, e Cézar Araújo Pereira 

Alves, seu futuro consagrador. Como quase sempre ocorre nesses casos, as circunstâncias 

foram especiais, mas basta dizer, por ora, que a sacralização se deu rapidamente, no ano 

seguinte; e na vigência de 1975 – ou 1976, ou, ainda, 1977, conforme fontes diversas, 

orais e escritas, variáveis sobre isto106 – Woodume Azuanun – então iniciado, portador da 

alcunha religiosa – adquire direito ao decá, sob supervisão do pai-de-santo, Tata, mais 

uma vez assistido pela sua “mãe” espiritual, vinda da Bahia. O ínterim começado na 

iniciação e chegado em tal cerimônia é, paralelamente, aquele no qual a “roça”, hoje, de 

Ribeirão Pires foi criada. E no igual teor do fortalecimento dos vínculos sagrados de 

Sérgio para com o tutor, esse último lhe deu auxílio e, depois, esteve ali presente em 

inúmeras ocasiões – como Iá Perina fizera junto ao próprio sacerdote baiano, aliás. E uma 

delas foi a dos ritos iniciáticos da minha mãe carnal, nos idos de 1985: nascida mediante 

regência divina incomum, os conhecimentos da parte de Tata quanto à nação “angola” – 

supostamente herdados, outrora, desde “Campolino” – foram imprescindíveis nos seus 

trâmites propiciatórios. 

As ligações entre César e Sérgio – ou Tata e Azuanun – parecem ter sido fortes o 

suficiente para, no Ilê Asé Azun Dan, parte dos fiéis atribuir a volta definitiva do primeiro 

ao Recôncavo à morte física do segundo, após 1994. Contam, por lá, que esse retorno 

ocorreu porque ele ficou “profundamente abalado” e “desacreditado” com o falecimento 

do “filho” – além da perda, na mesma época, de outros candomblecistas, também 

queridos, nos limites paulistas. E se antes daquela sua primeira mudança, ainda na Bahia, 

o pai-de-santo cachoeirano mantivera todos os seus bens sagrados sob as guardas de Iá 

Perina e “Campolino”, agora, quando do regresso, esse aparato permaneceria consigo 

próprio, assentado no lar pessoal – uma chácara – e assim – mediante a desativação do 

Olorum Wan-Bê –, em âmbito privado, seria cultuado. Isso não significou, contudo, o 

rompimento absoluto das relações com São Paulo. Afinal, Tata esteve ali na realização 

de diversas consagrações, sobretudo iniciações e decás, dentre os quais o da, hoje, “mãe-

 
106 Em uma conversa gravada junto ao meu interlocutor, a data constante do decá de Woodume Azuanun 

está citada como 1975; e já no documento escrito, e elaborado, provavelmente, pela mesma pessoa – 

intitulado “A História do Ilê Axé Azun Dan através de seus Yawôs” –, esse marco corresponde, primeiro, 

ao ano de 1976, e, depois, na página seguinte, 1977. Quando solicitei uma confirmação, novamente, obtive 

a garantia de 1975. Por isso, preferi, no corpo do texto, fazer a ressalva e manter tal margem, que não exclui 

nenhuma das possibilidades citadas.       
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pequena” do Azun Dam, Helena Oliveira, ou Iá Oiá Mufacy. Ademais, fração da 

comunidade lhe confere as responsabilidades pela cura de uma atual e importante 

liderança dali, outrora hospitalizada, acometida por grave doença; conforme dizem, o 

benfeitor, então, cruzou estradas, estados, e presidiu cerimônias tidas decisivas ao 

reestabelecimento do enfermo. Em outra situação importante, ele foi encarregado de 

conduzir os primeiros rituais fúnebres dedicados a Woodume Azuanun; e na segunda 

dessas ocasiões, inclusive, intermediou – no plano terreno – o apontamento – vindo das 

divindades – da herdeira do templo, “Dona” Ana Santos Novais, ou Iá Bagunin. E embora 

nos meus sete anos junto do Ilê eu não tenha vivenciado (ou, nesse tempo, tido informes 

de) nenhuma visita dele, Tata, ao terreiro, ouço, vez ou outra, sobre algum frequentador 

tê-lo procurado durante passagem fortuita por Cachoeira; e certo dia, no seio da discussão 

começada entre os fiéis quanto à determinada deidade, alguém sacou, do seu telefone 

celular – como fosse um veredito –, as palavras gravadas e enviadas desde o sacerdote na 

Bahia. De qualquer modo, conquanto distante, a sabedoria do pai-de-santo baiano 

prossegue, portanto, uma referência importante aos “netos” e “bisnetos” deixados e, 

depois, surgidos no Azun Dan, como mais um legado da “raiz”, porém transmitido em 

vida.       

 

2.3 De Cachoeira a São Paulo: o(s) (res)surgimento(s) do Ilê Asé Azun Dan 

 

Por ter sido, Sérgio Roberto Aparício, o responsável pela fundação do Ilê Asé Azun 

Dan, sua trajetória – pessoal e religiosa – se confunde, em pontos diversos, com a história 

vivenciada coletivamente no terreiro. Após alguns anos à frente de um centro umbandista, 

seu ingresso no candomblé, por exemplo, foi acompanhado da readequação – estrutural e 

cósmica – desse primeiro templo, para que a construção comportasse, assim, os novos 

cultos celebrados ali, e como uma “roça” voltada, agora, aos deuses tidos africanos. 

Depois, mediante o gradual aumento no quadro de fiéis – fruto do prestígio adquirido nos 

ofícios sacerdotais –, as adaptações anteriores passaram a ser insuficientes, e isso exigiu 

mudanças ainda mais decisivas: desde então – e quando inaugurou-se, no Ilê, uma nova 

fase –, as atividades sagradas ocorreriam em determinada área – muito maior –, recém 
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comprada na cidade vizinha107 . E, enfim, a morte física do líder pioneiro implicou 

abertura de “caminhos” ora impensados entre os membros daquela comunidade religiosa 

à qual ele, Sérgio, dedicara boa parcela da existência terrena. Tais eventos fundamentais, 

mediante outros, tiveram impactos na paisagem material, mas também no quadro social 

dali, pois foram sucedidos da evasão – às vezes, em conjunto – de seguidores antigos, 

mas sempre compensada pelo recebimento dos novos, que sustentaram, e mantêm, até 

hoje, a “casa” viva. 

Para usar um termo recorrente no Azun Dan, o curso, digamos, da história “civil” 

– ou, “não-religiosa” – do fundador dali, Sérgio Roberto Aparício, começa em 1952, na 

cidade paulista de Santo André. Contudo, as manifestações iniciais da sua mediunidade 

aconteceram na adolescência, quando, segundo dizem no terreiro, por volta dos 14, 15, 

anos, ele passou a incorporar espontaneamente algumas “entidades” – notadamente, o 

“caboclo” chamado “Pena Branca”, além do “preto-velho” denominado “Pai José”. E 

embora os pais biológicos – é provável, surpresos com tais ocorrências – se mostrassem 

leigos nos assuntos, contam, ainda, sobre um tio materno, adepto da umbanda e que lhe 

ofereceu as primeiras orientações espirituais, apresentando-o aos cultos dos quais fazia 

parte. Desde então, o futuro sacerdote passou a frequentá-los, e logo empreendeu os seus 

próprios atendimentos mediúnicos, realizados na sala de casa, no centro do município. 

Mas, apesar da ajuda familiar e institucional, o ingresso nas coisas cósmicas parece ter 

ocorrido, mesmo, de maneira autônoma e sob uma dinâmica nomeada – por um 

interlocutor do terreiro – como “agregação” – das várias vivências pessoais, desprovidas 

dos condutores, “mestres”, humanos –: ou seja, “[...] ele foi agregando [experiências], 

sem uma pessoa [‘física’] maior [...] só os mentores espirituais, e não existia um pai-de-

santo que cuidasse dele”. 

Segundo o mesmo interlocutor, em meio às experiências religiosas da época, 

Sérgio Roberto Aparício, com mais ou menos 18 anos, ainda procurou um seminário, no 

intuito de se fazer padre e, assim, “eliminar a mediunidade”. Devido ao breve período ali, 

cabe levantar a hipótese acerca das influências dessa tentativa – diga-se, frustrada – nas 

ressalvas levantadas, por ele, acerca do cristianismo, presentes nos seus escritos 

posteriores e cujos impactos podem ser sentidos, hoje, no cotidiano da sua “roça” – 

 
107 Antes de funcionar na cidade de Ribeirão Pires, como ocorre atualmente, o Ilê Asé Azun Dan, conforme 

se verá nesta mesma seção, foi inaugurado em Santo André, também no chamado ABC Paulista, e depois 

transferido dali.  
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sobretudo, na ausência dos sincretismos “afro-católicos”. Seja como for, a estadia durou 

pouco, e, logo após, os pais compraram-lhe um galpão na Rua Okinawa, em Santo André, 

para que o filho seguisse na umbanda, antes improvisada no espaço doméstico. E nasceria, 

então, naquele endereço, o “centro” umbandista “Peregrinos da Verdade”, mediante a 

liderança, humana, de Sérgio, exercida sob influência dos “mentores espirituais” – os 

“guias” etéreos –, com quem já estava vinculado há alguns anos. 

Paralelamente, no mesmo período, Sergio Roberto Aparício ingressa na graduação 

em Química, da Universidade de São Paulo (USP). Nos causos narrados no Azun Dan 

constam que, certo dia, depois das aulas, ele avistou a “procissão” realizada por Tata nas 

vias do campus, sempre no mês de agosto, em honra ao deus Omolu. Esse seria o primeiro 

encontro entre a liderança umbandista dos “Peregrinos da Verdade” e seu futuro iniciador 

no candomblé. E vale lembrar sobre, nessa época, o segundo residir no município de 

Taboão da Serra – próximo dali –, onde, vindo da Bahia, fundara o Ilê Asé Olorum Wan-

Bê; e, assim, localizado na metrópole paulista, a opção pela USP, para, ali, promover o 

tradicional cortejo, se devia às ligações religiosas já estabelecidas por membros da 

Universidade – alunos, técnicos, professores – em relação ao sacerdote baiano. Nas 

memórias de um interlocutor atual no Azun Dan, e outrora bastante próximo dos 

personagens aqui mencionados: 

 

[...] ele [Sérgio Roberto Aparício] entrou pra fazer Química na USP. E 

em 71, em 1971, ele tava fazendo Química na USP, e ele andando lá na 

USP, e saiu do prédio da Química... e o Tata tinha... como o Tata tinha 

a ‘casa’ [de candomblé], que era no Taboão, ele fazia, em agosto, uma... 

... o que eu chamo de ‘procissão de Omolu’, tá? Ele ia com as iás, os 

ogãs, os filhos-de-santo, todos de branco, paramentados, cantando, 

tocando caxixi, cantando e distribuindo pipoca pro povo. [...] Aí, o Tata 

fazia isso na USP, andando por dentro da USP; essa ‘procissão’ por 

dentro da USP. Porque a secretária do Reitor da USP, na época, ‘Dona’ 

Lúcia, era filha-de-santo do Tata. ‘Filha’ de Tempo com Odé, a ‘Dona’ 

Lúcia. A ‘negona’ que servia café pro Reitor, na USP, era filha-de-santo 

do Tata; [e era] de Oxum, a ‘negona’. Tinha dois metros de altura e uns 

duzentos quilos de peso. Maravilhosa! E elas trabalhavam na reitoria da 

USP, no início da década de 70. Então, por conta disso, como ele tinha 

conhecimento dentro da Reitoria, ele fazia lá. [...] Aquele, que é 

pesquisador na USP, o... ... eu não vou lembrar o nome dele agora, mas 

ele era professor de Antropologia na USP, e era filho-de-santo do Tata 

também. Entendeu? Então, ele tinha muita gente da USP e que eram 

‘feitos’ na ‘casa’ dele. Então, o que ele fez? Ele fazia a ‘procissão’ do 
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Omolu, das pipocas, do deburu108, lá nos jardins, em volta da Reitoria, 

naquela região toda lá da USP. [...] E o Sérgio saiu da Química, e, 

saindo da Química, ‘deu de cara’ com a ‘procissão’. E ele nunca tinha 

visto, mas ‘deu de cara’ com a ‘procissão’ e foi até lá, conversou com 

o pessoal, pegou pipoca e tudo o mais. Conversou com o pessoal e ficou 

sabendo que existia essa casa de candomblé, no Taboão: o Olorum 

Wan-Bê; o Ilê Asé Olorum Wan-Bê, que era o Tata, o dono da ‘casa’ e 

feito por Perina, lá em Cachoeira e tal. E aí, então, ele marcou uma hora 

e foi jogar búzios com o Tata.  

 

Se, até então, Sérgio parecia ainda confuso e relativamente solitário na sua 

trajetória religiosa – com breve passagem por um seminário, e a umbanda conduzida, 

digamos, intuitivamente –, agora, já depois das primeiras consultas oraculares sob 

intermédio de Tata, ele chegaria a resoluções precisas, tanto quanto conscientes. Afinal, 

o mesmo candomblecista citado acima conta, também, que quando do contato acontecido 

na USP: 

 

[...] ele [Sérgio Roberto Aparício] já tinha o barracão onde ele tocava a 

umbanda. Mas aí ele foi jogar búzios com o Tata, pra ver a vida dele, o 

que fazer da vida espiritual: se ele seguia, não seguia ou de que forma 

seguiria. E ele acabou... ... o Tata acabou aceitando ele como filho-de-

santo, e ele aceitou o Tata como pai-de-santo. E aí ele se ‘recolhe’ [para 

o início do período dos ritos e aprendizados iniciáticos]. Isso [as 

consultas oraculares e resoluções] foi em 71, e em 72 ele já ‘recolhe’. 

E ele ´recolhe’ com tudo já bem adiantado, porque ele já tinha um 

terreiro de umbanda, já tinha os seus filhos-de-santo. Tanto é que ele 

´recolhe’ em 72, pra ‘fazer santo’, lá no Taboão, tá? [...] E em 75 o Tata 

já ‘recolhe’ ele de novo, lá na Rua Okinawa, pra receber o decá.     

 

A reclusão iniciática de Sérgio Aparício, em 1972, no Ilê Asé Olorum Wan-Bê, 

para o ingresso nos cultos do candomblé, aconteceu junto a outros seis noviços. Contudo, 

a sua situação, como se percebe no trecho anterior, era tida como “já bem adiantada” na 

vida espiritual, devido aos seguidores aglutinados, por ele, desde as “consultas” dadas 

ainda quando adolescente no apartamento dos pais, além da responsabilidade trazida 

acerca do próprio templo, não obstante recém-fundado. Em um documento concedido, a 

mim, pela atual cúpula dirigente do Azun Dan – e cujo título é “Histórico do Ylê Axé 

 
108 A pipoca, chamada, religiosamente, deburu, é o alimento votivo mais característico de Omolu, e, tendo 

em vista os fins almejados pela sua oferta à divindade, pode ser processada, “estourada”, no óleo – conforme 

o tradicional procedimento doméstico –, no mel ou, com maior frequência, na areia, que configura um dos 

elementos sobre os quais tal deus exerce seu domínio.    
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Azun Dan Através dos Seus Yawôs” – lê-se 37 nomes dentre os frequentadores do centro 

umbandista quando da iniciação de Sérgio na nova religião. E nesse mesmo material 

consta, também, sobre tal movimento inaugurar uma era diversa nos, então, “Peregrinos 

da Verdade”: muitos dos adeptos deixam o local e procuram outras comunidades 

dedicadas exclusivamente à umbanda; alguns, porém, reveem as decisões e regressam, 

agora dispostos aos cultos; independente do caso, aqueles membros remanescentes 

deverão confirmar os orixás regentes no candomblé, identificados perante a visão 

oracular vinda de Tata. 

Após a iniciação, em 1972 e 1973 os pertences sagrados – aqueles relativos aos 

novos cultos – de Sérgio Roberto Aparício – desde então, conhecido, religiosamente, 

como Azuanun – permaneceram em Taboão da Serra, no Ilê Asé Olorum Wan-bê, sob a 

guarda do seu pai-de-santo, Tata. No ano seguinte, 1974, a estrutura de Santo André, na 

Rua Okinawa, onde já funcionava o centro umbandista “Peregrinos da Verdade”, passa 

pelas primeiras reformas e adaptações para se tornar um candomblé. Dentre as quais, o 

implante dos “axés” no abassá109, a construção da casa de Exu e daquelas voltadas às 

deidades tidas fundamentais na formação do “enredo” espiritual110 carregado por Sérgio 

Aparício. Dessas, as moradas mencionadas durante uma das entrevistas que realizei 

foram: a do seu principal regente, Omolu, apesar da forte influência, sequencial, advinda 

de Oxumarê; depois, Xangô, cuja ascendência sobre Azuanun era considerada bastante 

significativa; um lar dedicado aos deuses chamados funfun 111 , e, finalmente, outra 

 
109 Para uma aproximação acerca do(s) axé(s) normalmente assentados sob os barracões nos terreiros de 

candomblé, consultar a nota 47, no capítulo precedente.  

110 Na nota 13, presente no título “Caminhos Abertos”, com o qual iniciei este trabalho, as palavras de Clara 

Flaksman (2014) elencam alguns usos possíveis do termo “enredo” nos candomblés, mas desde o contexto 

soteropolitano. Se, para a autora, o conceito, em síntese, denota um feixe de “relações” – dos humanos 

quanto aos seus pares, dos homens acerca das divindades, e dessas entre si –, o termo, conforme mobilizado 

aqui, contempla essa definição, embora mais próximo daquilo que Goldman (1985), em um quadro 

etnográfico diverso, chama “carrego”. Trata-se do conjunto de orixás presentes na composição espiritual 

dos candomblecistas e cuja configuração, dessas divindades, é sempre hierárquica – com influências mais 

ou menos intensas – e variável segundo a pessoa.          

111 As divindades do candomblé podem ser classificadas de maneiras muito diversas, às vezes sobrepostas 

entre si, como, por exemplo, quando separadas pelas regiões e/ou sociedades nas quais se originaram os 

seus cultos; ou na distinção dos machos, fêmeas ou, nesse sentido, indefinidos; ou, ainda, conforme as suas 

regências no mundo natural – ligados ao fogo, à agua, terra ou ar etc. Um dos ordenamentos possíveis as 

divide enquanto funfun ou dundun: o primeiro caso, contempla os ditos, no Azun Dan, “santos brancos” – 

isso, a partir de um cromatismo figurativo ligado às composições energéticas mais “puras”, menos densas 

–, alimentados, a priori, com azeite de oliva, tidos, tendencialmente, “velhos”, “lentos”, “frios”, pois vindos 

daqueles tempos nos quais aconteceu o mundo na origem; já no segundo estão os “escuros”, afeitos ao óleo 

de dendê e cujas inclinações são “jovens” e “quentes”. Dadas as propriedades destoantes, ambos não 

costumam ser cultuados em contato mútuo, e, provavelmente, por isso, nas primeiras adaptações feitas no 

templo aqui em questão, fora construída uma casa dirigida apenas aos deuses funfun. 
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habitação, com os babás eguns – ou, grosso modo, as potências cósmicas e, agora, 

ancestrais, mas que, quando corporalmente vivas, cultuaram o Divino nas suas 

manifestações naturais, ou orixás, e, depois, Dele se tornaram próximas112. Em tal fase, 

das mudanças transcorridas no templo, todas as posses religiosas do líder da comunidade 

sacra já haviam sido, também, ali realocadas. 

Embora, na última das falas destacadas acima, um dos interlocutores no Azun Dan 

tenha afirmado que Azuanun fora novamente “recolhido”, por Tata, para receber o seu 

decá em 1975, outras fontes não apontam a mesma data. O breve histórico esboçado desde 

os esforços vindos de uma “filha” da “casa” atribui a reclusão ao ano posterior, 1976; e 

aquele documento anteriormente citado como “Histórico do Ylê Axé Azun Dan Através 

dos Seus Yawôs” situa o fato em 1977. Apesar disso, sabe-se, de todo modo, sobre o 

caráter precoce da cerimônia, com a qual os fiéis conquistam sua maioridade no 

candomblé, aptos, agora, à criação dos próprios filhos espirituais: afinal, a celebração 

costuma ocorrer, minimamente, sete anos depois do rito iniciático, e Sérgio Roberto 

Aparício vencera essa etapa no corrente 1972. Entre as diferentes versões possíveis, certa 

narrativa conta acerca da entrega do decá ter acontecido depois de, em 1976, Azuanun 

conduzir, sob sucesso, seis buris – aqueles ritos intermediários, e mais intensos do que as 

“simples” presenças e ações reiteradas dos curiosos, simpatizantes e “clientes” no 

terreiro, porém menos acentuados se comparados com as efetivas iniciações113 –, todos 

supervisionados pelo mentor correspondente na época, Tata. Considerado, então, capaz, 

esse o “recolhe” novamente em 1977, no barracão da Rua Okinawa, Santo André, onde, 

ali “retirado”, a aprendizagem sacerdotal seria refinada para fazê-lo pai-de-santo digno 

 
112 Embora o culto dos babás eguns seja muito restrito e cercado de mistérios, para uma definição, aqui, 

por ora, mínima, recorri à síntese proposta desde os escritos do próprio Woodume Azuanun, abordados no 

capítulo precedente. Cabe ainda observar que, como apontou o sacerdote em sua produção, parte 

considerável dos candomblés não costuma lidar com tais práticas, tidas fundamentais e bastante prezadas 

no seu entendimento religioso e filosófico; e, todavia, esse cuidado esteve, de fato, presente já nos primeiros 

movimentos da criação do Azun Dan.  

113 No seu “O Candomblé da Bahia: rito nagô”, Bastide (2001 [1958]) aborda os – assim grafados ali – 

borís, ainda nomeados, popularmente, segundo o autor, “dar de comer à cabeça”. O caráter intermediário 

do rito, pelo qual os laços entre pessoas e deuses tutelares são intensificados – profilática ou curativamente 

–, mas sem a consumação iniciática, também está presente na sua análise, não obstante diferenças 

observadas nas descrições oferecidas na obra e aquilo presenciado, por mim, no Azun Dan. Principalmente, 

no terreiro paulista, tais ocasiões prescindem dos sacrifícios realizados diretamente sobre os corpos 

humanos, considerados uma dinâmica ainda muito intensa de conexão com as potências sagradas. Ao invés, 

os aspirantes se retêm a oferecer a estrutura corporal como suporte para modalidades mais “leves” de 

oferendas: refeições votivas processadas ou frutas. Nos dois casos, com as imolações ou não, contudo, a 

ideia parece ser a de o remetente se confundir, em algum grau, àquilo que é ofertado, e, assim, os laços são 

criados.           
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do almejado decá. Acompanham-no, ainda, na mesma ocasião, também reclusas, a mãe 

biológica, “Tia” Quita, treinada e consagrada equede114 primogênita dali – devota do 

orixá Oxalufã –, além da noviça identificada apenas Telma – dedicada ao Ogum chamado, 

particularmente, Bagadá –, tida primeira seguidora formal de Sérgio no centro 

umbandista, mas ora iniciada e promovida à iá-quequerê daquele templo – posto ocupado 

até 1981 –, o nascente Ilê Asé Azun Dan. 

Salta aos olhos, aqui, determinado encadeamento, sobretudo ante consideração 

mais séria da premissa sobre ausência das coincidências no candomblé. Primeiro, nos 

casos de transmissão não-hereditária, as “mães-pequenas” tendem, todavia sem 

obrigatoriedade, a herdar os terreiros dos quais fazem parte, pois usufruem da confiança 

do líder e têm, ali, alta posição na distribuição hierárquica. Nesse sentido, Edison Carneiro 

(2008 [1948]: 125) já observava, no quadro etnográfico baiano, a relativa autonomia da 

iá-quequerê – “[...] devendo obediência apenas à mãe [dirigente da ‘roça’]” –, cuja 

escolha atende aos critérios de antiguidade (“seniority”) ou do prestígio adquirido nos 

tratos com o/a responsável pela “casa”; é, ainda, a sua provável substituta quando dos 

trâmites póstumos. E em um dos seus escritos, Bastide (1976 [1957]) descreve as funções 

de tal cargo como aquelas aguardadas no auxílio do supremo sacerdote ou sacerdotisa; e 

essa informação surge, depois, complementada sob apontamento dela, “mãe-pequena”, 

enquanto dirigente provisória dos cultos, até a escolha – advinda das divindades – da nova 

liderança (2001 [1958]). Ademais, na sequência dos nexos que proponho agora, o mesmo 

autor defendeu os candomblés conforme “sistemas de participação”: dentre diversas 

outras correlações, não somente os deuses alcançam as pessoas-humanas nos próprios 

corpos, tomando-lhes a carne, mas essas também contêm, mais ou menos, em si, algo da 

tessitura divina. Para prová-lo, sobretudo na segunda direção, Bastide aborda o processo 

de “alargamento” das existências dos candomblecistas nas suas respectivas trajetórias 

religiosas: grosso modo, ao cumprir sucessivamente os rituais – propiciatórios, e, 

doravante, o cerimonial periódico –, os fieis têm participação “[...] mais profunda da 

natureza e da força dos orixás, permitindo-lhe[s] alargar cada vez mais o ser” (2001 

[1958]: 226); algo apreensível nas biografias sagradas, mediante acúmulo dos “encargos” 

litúrgicos e dos tabus acerca do “mundano”. Enfim, o ponto é que se Telma foi eleita 

 
114 No Azun Dan, considera-se equéde a pessoa organicamente feminina e inapta ao transe, à incorporação. 

Por isso, exercem, ali, funções específicas, ligadas, sobretudo, à condução das divindades durante as danças 

sagradas, e aos trajes – confecção, disposição – usados pelos deuses nas ocasiões ritualísticas. Ademais, 

prestam fundamental suporte nos serviços gerais demandados na dinâmica cotidiana do terreiro. 
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primeira “mãe-pequena” da comunidade inaugurada por Sérgio Aparício, e, logo, a 

potencial sucessora dali, essa prerrogativa correspondia, também, à divindade designada 

para tutelá-la, um Ogum específico, Bagadá, de quem ela teve, então, gradualmente, 

composição em si – ou, o deus, em virtualidade, assumiria a “casa” no futuro –; mas na 

vacância do posto desde 1981 – ano de saída da, ora, iá-quequerê –, os rumos mudaram, 

e, embora a posição tenha sido ocupada, com uma “filha” da deusa Nanã, a efetiva e atual 

herdeira do local, “Dona” Ana Santos Novais, indicada em 1996, responde àquele 

“mesmo” Bagadá115, como o presente na – suposta – substituta original. E cabe, portanto, 

imaginar certo ordenamento cósmico nos trâmites sucessórios: estaria o terreiro, afinal, 

destinado ao poder de determinada modalidade do orixá Ogum, após a morte do fundador, 

Woodume Azuanun?         

Embora, quanto a isso – o destino de Ogum Bagadá na futura condução da “roça” 

– não exista resposta ao alcance dos humanos, por outro lado, há registros concretos, 

materiais, acerca do decá recebido por Azuanun. A cerimônia, provavelmente ocorrida 

em 1977, e na qual também se deram as aparições públicas da equede e da iá-quequerê 

recém sacralizadas, foi alvo de uma matéria veiculada pelo “Diário do Grande ABC”. 

Com o título “Rito de candomblé faz a sagração de Azuanun”, a notícia traz um breve 

comentário sobre o significado do evento, que, depois, surge rapidamente ali descrito e, 

além disso, contextualizado sob algumas das declarações, de cunho teológico, oferecidas 

por seu protagonista. Sob essa estruturação, na primeira seção do relato lê-se, então, que: 

 

Dentro da mais pura tradição litúrgica afro-brasileira, realizou-se no 

último dia 30, na Casa de Candomblé Ilê Azum-Dam, da Rua Okinawa, 

88, em Santo André a solenidade de entrega do Deká ao babalorixá 

Azuanum, Sérgio Roberto Aparicio. Esta consagração sacerdotal de 

grau máximo indicado nas tradições afro-brasileiras do Candomblé, 

pelo babalorixá Amoia, Cezar Pererira de Araujo Alves, vindo de 

Taboão da Serra especialmente para a solenidade. 

Por sete anos, o babalorixá, palavra que significa aquele que cuida de si 

mesmo, passa por todo um processo onde aprende a ganhar a vida com 

artesanato, pintura, além de desenvolver uma filosofia própria de vida. 

 
115 Uso o termo “mesmo”, aqui, entre aspas porque, a rigor, as divindades para as quais os candomblecistas 

são iniciados possuem caráter pessoal: tratar-se-ia, pois, do “Ogum”, na qualidade Bragadá, “de Telma”, 

ou, então, depois, do “orixá de ‘Dona’ Ana”. No conjunto desses casos, os deuses seriam, portanto, 

similares e, ainda, não totalmente distintos, visto compartilharem, digamos, uma única frequência de força 

cósmica.      
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Este babalorixá é orientado por um outro até que prove a estar apto a 

cuidar de um terreiro, ou seja, a ser um verdadeiro pai-de-santo. 

Este aprendizado que pode durar de três a sete anos, é constatado pelo 

babalorixá orientador, através de constantes contatos que mantém com 

o babalorixá iniciante. 

Estando este apto a cuidar de seu próprio terreiro, realiza-se a cerimônia 

de entrega do Deká, onde o babalorixá que o recebe, fica por 21 dias 

recolhido, passando por testes como o da fome. Neste teste o babalorixá 

a ser ordenado deve comer apenas peixe e milho branco e sempre com 

a mão. 

O Deká seria então uma espécie de diploma, onde o próprio babalorixá 

após recebê-lo pode cuidar de seu terreiro, desenvolvendo nele a sua 

própria filosofia.      

 

Já na segunda seção da matéria, dedicada à descrição do cerimonial ali reportado, 

encontra-se, primeiro, uma narrativa sinóptica acerca dos rituais – preliminares, nas festas 

públicas de candomblé – nos quais cânticos, danças e alimentos são ofertados ao orixá 

Exu. Essas homenagens, consta no texto, são feitas “[...] às entidades encarregadas de 

afastar toda negatividade astral, propiciando ambiente perfeito para a manifestação dos 

orixás (entidades da natureza)”. E logo após, assume destaque o fato de, nas oferendas, 

“[...] as luzes [permanecerem] apagadas, simbolizando as forças do mal, ou negativas, 

que não possuem luz” – e, realmente, ainda hoje, no Azun Dan, os louvores lançados para 

essa divindade acontecem na penumbra, e só terminam quando a sombra dá lugar ao lume 

vindo das lâmpadas incandescentes. Depois, o escrito cita, ainda, as músicas e 

coreografias em honra das demais divindades naturais, ocorridas no festejo propriamente 

dito: conforme afirma a reportagem, “[...] 21 orixás [...] formam o panteão africano”, e, 

eles, “[...] ao se manifestarem são retirados do salão, e retornam executando suas danças 

próprias, numa forma de homenagem especial”. Enfim, a entrega do decá é, então, 

demarcada como “[...] parte culminante da festa”, e: 

 

[...] para isso o zelador de santo, que até o momento dirigia o culto, o 

babalorixá Amoia [ou, o Tata] foi buscar no Roncô (quarto sagrado 

onde estava recolhido o babalorixá a receber a consagração), aquele que 

por ele havia sido iniciado, até então chamado de Yao (iniciado) que a 

partir daquele momento seria um novo babalorixá Azuanum. 

Este ao aparecer em público passa por um interrogatório feito por seu 

ordenador, onde demonstra estar em condições de receber o Deká e 

consequentemente assumir o posto. 
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O novo babalorixá recebe dentro de uma arupemba – peneira – uma 

série de objetos que o acompanhou durante toda a iniciação e que agora 

lhe pertence definitivamente, assim como colares, facão, etc... 

Ao receber o Deká, o novo babalorixá apresenta ao mundo a primeira 

iniciada dentro de seu templo. A Yao, iniciada, Telma Marques da Cruz, 

faz três saídas do templo, iluminando com seu orixá paramentado, 

gritando seu nome publicamente. 

Tendo ficado 21 dias recolhida, comendo com as mãos apenas peixe e 

milho branco a nova Yao, após nascer para o mundo dos orixás, deverá 

permanecer ainda por 90 dias isolada, passando pelos mesmos testes de 

antes da ordenação.  

 

Finalmente, a terceira seção da matéria reproduz algumas das palavras de Sérgio 

Roberto Aparício, ou Azuanum – o, então, novo pai-de-santo –, acerca dos cultos nos 

quais adquiriu, assim, maioridade. Primeiro, o sacerdote enfatiza a presença de “lógica” 

no candomblé, cuja práxis “[...] possui muito de ciência” em sua “[...] linha doutrinária 

bastante rigorosa, que procura dar ao homem condições para que se encontre consigo 

mesmo, buscando a cada dia ser cada vez mais parecido com a mãe natureza”. Nós, os 

humanos, seríamos, pois, “filhos” – originários e tutelados, guiados – do universo natural, 

contido e manifestado, nas suas variadas forças, nos membros da espécie: esses, “[...] 

dotado[s] de vegetação, que são os pelos, [...] seu sangue [...] o oceano, suas veias são os 

rios”. Similarmente aos ideais desenvolvidos, depois, nos escritos inconclusos – já 

apresentados no capítulo precedente – tratar-se-ia, também aqui, para Azuanun, de 

promover a procura e união das pessoas – algo néscias, imperfeitas – com aquilo que, 

interna e externamente, lhes possibilita o existir; e isso, quando estimulado desde a 

educação e disciplina, as permitiria fazê-lo mais sábia e plenamente. Todavia, uma vez 

dada essa diretriz, a sequência da reportagem não deixa de considerar: 

 

[...] [que] as casas de candomblé diferem umas das outras. [...] pois, 

‘assim como não existem dois seres humanos iguais, também as formas 

de apresentação do culto diferem’ [em menção direta às palavras de 

Sérgio Aparício]. Contudo, a seu ver [o de Azuanum] as casas 

encontradas aqui em São Paulo devem abandonar o sincretismo, 

abolindo dos terreiros as imagens de santos de outras religiões [...]. 

Aumentar as exposições teóricas sobre a realidade da crença, abandonar 

os pequenos comparativos e passar a explicações mais objetivas dentro 

dos templos, são algumas das reformas que o candomblé em São Paulo 

deveria passar, explica Sérgio, pois não adianta frequentar o culto sem 

entendê-lo e vivê-lo a fundo. 
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‘Somente no momento em que todos assumirem a realidade de sua fé, 

conhecendo-a em profundidade, o candomblé deixará de ser tomado 

como religião bárbara e poderá vestir-se novamente da realidade de um 

povo que possui uma enorme cultura, que foi tolhida, deturpada, mas 

não perdida’, finaliza o novo babalorixá Azuanum.    

     

No excerto replicado acima, e ainda em conformidade com os seus escritos 

inacabados, Azuanun destaca a diversidade presente nos terreiros de candomblé quanto 

àquela grande diretriz defendida antes: o conhecimento dos humanos sobre si próprios e 

como “filhos” cósmicos do divino manifestado nas forças naturais. E apesar das variações 

apresentadas nessa busca essencial, ele prega o abandono, por todos os templos, dos 

sincretismos “afro-católicos”. Lembremo-nos que, à luz da obra mais sistematizada do 

sacerdote, isso se deve, primeiro, ao sofrimento, digamos, “concentrado” pelas imagens 

cristãs, usadas, no Brasil, desde as senzalas – quando surgiram, pois, as conexões 

sincréticas –, na sujeição dos africanos e descendentes escravizados; algo, então, capaz 

de “contaminar” o ambiente de culto sob a indesejada presença das forças negativas do 

“baixo astral”. Ademais, os santos católicos, usados como comparativos para explicar, 

aos noviços, as peculiaridades dos orixás, confundem e dificultam a alhures chamada 

“reeducação” religiosa – sem os ideais dos medos, das culpas, das punições –, necessária 

no entendimento filosófico, profundo e autônomo – e não meramente prático, “mecânico” 

– implicado na procura fundamental. Percebe-se, assim, latentes, já aqui – na época da 

entrega do seu decá –, algumas temáticas desenvolvidas por Azuanum naqueles registros 

posteriores, organizados em capítulos – todavia, no conjunto, incompletos. 

No mesmo ano provável da entrega do decá, 1977, acontece outro evento 

importante. Azuanum consagra os seus dois potenciais primogênitos, já como um pai-de-

santo publicamente reconhecido no candomblé. Ele realiza, pois, uma dupla de buris, 

cujos beneficiários são identificados, no “Histórico do Ylê Axé Azun Dan Através de 

Seus Yawôs”, apenas “Edmar” e “Emílio”. Nesse documento consta que o cumprimento 

do ritual pelo primeiro visava alçá-lo à “representação” de “pai-pequeno” da casa – um 

cargo, na época, ainda vago –; contudo, isso não se realizou conforme as expectativas, 

visto o abandono precoce da religião por parte do pretendente ao posto, ocupado, então – 

até 1984 –, pelo segundo. Igualmente àquilo que ocorrera entre a “mãe-pequena” dessa 

época e, após, a efetiva sucessora do terreiro, o postulante inicial da posição de babá-

quequerê também “carregava” consigo um Ogum – embora fosse aquele denominado, 
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particularmente, Xoroquê, e não Bagadá. E, portanto, cabe, aqui também, destacar, no Ilê 

Asé Azun Dan, a correlação possível dos detentores de certos títulos elevados, sob os 

quais há maior probabilidade da herança – ou, ao menos a liderança – do local, e a ação, 

nada aleatória, das forças cósmicas: haveria, nesse caso, já uma indução ao exercício da 

futura direção do templo – seja na via da “mãe” ou do “pai-pequeno” – mediante a 

potência determinada de Ogum? E a tese sobre os enredamentos desse tipo ganha fôlego 

quando observamos, ainda, Emilio – na prática, o pioneiro nas funções, fundamentais, do 

babá-quequerê – tutelado por Ossanha, a mesma deidade regente daquele tido, hoje, 

como principal líder ritual dali – Woodume Amo Aguessinum –, e considerado “braço-

direito” da zeladora suprema. Ambas as divindades despontam latentes, na cúpula, nos 

primórdios do lugar: Ogum e Ossanha.  

Após escolha, em 1977, da “mãe” e, depois, do “pai-pequeno” do terreiro, no ano 

seguinte a hierarquia elementar dali continua a se configurar com um outro grupo de 

iniciandos. Dentre os quais, estava presente Ieda, que, após 1985, seria promovida iá-

quequerê e ocuparia o cargo deixado vago, nessa data, por Telma; além dela, havia ali 

uma noviça identificada “Marta”, feita a primeira equéde dedicada ao orixá Omolu, 

regente de Azuanum e, logo, patrono do templo; ainda, a fiel nomeada “Nair”, oferecida 

para Oiá e ordenada iá-bassê – ou seja, responsável pela cozinha sagrada, na qual se 

processam os alimentos ofertados aos deuses – do Azun Dan; e, finalmente, Édson, alçado 

axogum – encarregado dos sacrifícios de animais116. No quesito das iniciações, 1979 

também foi importante: em setembro, submetem-se aos ritos propiciatórios o ogã, hoje, 

mais velho do local – “Pai” Rui, devotado a Xangô, morador, agora, permanente da “casa” 

–, junto daquele adepto – Celso, guiado por Omolu – tido como o atual primogênito entre 

os remanescentes aptos às incorporações. Transcorridos só alguns meses, no ora corrente 

dezembro, ocorreria a sacralização de Sílvio Luiz – chamado Aguessinum – perante seu 

orixá, Ossanha;  na mesma ocasião, os deuses lhe indicariam o ogã digno do zelo quanto 

à Oxumarê, pessoal, cultuada por Azuanum – uma das diversas funções em sua trajetória 

religiosa, até se tornar alguém central no leme da comunidade. 

 
116 Curiosamente, todos os aqui mencionados já não fazem mais parte do Ilê Asé Azun Dan. Conforme os 

registros internos, Ieda deixou a casa, e o posto de “mãe-pequena”, em 1997; Marta o fez em 1983; Nair 

faleceu em 1999; e Édson permaneceu até 1985. 
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FIGURA 15. MATÉRIA DO "DIÁRIO DO GRANDE ABC", SOBRE O DECÁ DE 
WOODUME AZUANUN (ACERVO DA CASA). 
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Estabelecida a composição hierárquica básica dali, cresce, cada vez mais, o 

número de adeptos do Ilê Asé Azun Dan. Isso, até um ponto em que a estrutura física – 

embora readequada para o candomblé – não comporta mais as demandas da comunidade. 

Woodume Aguessinum, citado há pouco, recorda, por exemplo, sobre a situação do roncó, 

o aposento sagrado no qual permaneciam os “assentamentos” dos deuses ainda 

desprovidos, naquele momento, das suas respectivas casas. Quando lhe questionei acerca 

da quantidade de “filhos” reunidos pelo templo na época considerada, ele me respondeu: 

 

[...] tinha muito. Já tinha muito. Muitos ‘filhos’. ... o roncó... ... o roncó 

de Santo André, eu acho que era isso daqui [ele dimensiona uma parte 

do ambiente em que estávamos, e dá a entender que o espaço era 

bastante reduzido]. Agora, imagina, nesse roncó, todos os Oguns 

[‘assentados’]; todos os Odés; todos os Loguns; todas as Oxuns; todas 

as Iansãs. Então: Odé, Ogum, Logum, ‘Dona’ Oxum e Iansã. ... quem 

mais que ficava no roncó? ... só [esses]! Então, imagina, nesse espaço, 

uns dez Odés, uns dez Oguns. [...] Ficavam tudo lá, juntos. Então, você 

não podia se mexer, porque pra catar [o ‘assentamento’ de] um ‘santo’, 

derrubava três. Não dava mais. Não tinha como continuar. Entendeu? 

Então, precisava se achar um [outro] lugar: de terra, espaçoso, um 

terreno grande, pra se começar a construir um terreiro. 

   

Visto essa incompatibilidade entre o elevado número de “filhos”, ainda crescente, 

e a estrutura espacial, material, disponível, decidiu-se pela procura do novo terreno, mais 

adequado às necessidades – práticas e religiosas – apresentadas na época. O mesmo 

Aguessinum lembra a atuação fundamental do “caboclo” “Pena Branca” – que já guiava 

Sérgio Aparício desde as experiências mediúnicas “espontâneas”, quando adolescente – 

no processo de aquisição das novas terras. Conforme o relato, a entidade, certo dia, 

incorporou Woodume Azuanum e, então, acendeu um charuto, consumido até a metade; o 

restante, ela depositou no bolso de “Tio” Vicente, pai biológico do sacerdote, e, logo após, 

lançou aos presentes um recado. Os termos da mensagem, aproximadamente, eram: “se 

encontrarem um lugar dos seus agrados, plantem, ali, o que sobrou do fumo, e aquela roça 

será de vocês”. E se não bastasse, as palavras foram seguidas da advertência: “mas vai 

escolher uma terra que tenha água junto; tem que ter terra e água”. Antes do fim de 1979, 

o quadrante no qual se assentou a atual sede do Ilê Asé Azun Dan foi achado e adquirido 

na cidade vizinha, Ribeirão Pires: em respeito aos aconselhamentos do “caboclo”, um 

perímetro com 11 mil metros quadrados, vegetação densa e habitada por diversas 

espécies, além de cortado por uma nascente. 
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Comprada a nova propriedade, 1979 e o ano seguinte foram dedicados à 

preparação do terreno, por exemplo, com os trabalhos de limpeza e terraplanagem. Em 

1981, tem início, ali, a “muragem” da área, além do processo de subida das construções; 

dentre essas, a residência particular habitada, desde então, por Sérgio Aparício, bem como 

as estruturas básicas para o funcionamento compartilhado do templo: a cozinha sagrada, 

um banheiro e uma sala de convivência. Quanto às moradas das divindades, a primeira 

erguida foi aquela ocupada por Exu, e, logo após, outra, de Omolu, por quem Azuanum 

era regido e, portanto, patrono terreiro. Na sequência, as obras do chamado “pegí de 

tempo”, ou espécie de altar digno dos deuses cultuados “soltos”, ao ar-livre: Ogum, Odé, 

Ossanha e Oxumarê. No transcorrer dos anos, demais casas divinas surgiram 

paulatinamente: alinhadas junto aos limites laterais do perímetro, a dos Oguns mais 

afeitos à permanência sob um teto; pouco depois, os Xangôs; adiante, na distância 

equivalente ao intervalo anterior, o lar das Oxuns; e posteriormente os espaços, ou “vãos”, 

entre tais edificações receberão telhados e ganharão portas, tonando-se os respectivos 

refúgios dos Odés com predileção por ficarem “fechados”, reservados, e das Oiás, ou 

Iansãs. E já na direção oposta do território sacro – notadamente afastadas dali –, as 

habitações dos orixás funfun, cujos “assentos”, via de regra, não se misturam com os 

dundun, anteriores: aqui, Oxalá – e passado certo tempo –, Iemanjá e Nanã; e futuramente 

o abrigo daquele será “desmembrado” – afora o dele próprio – nos de Oxaguiã e Orumilá. 

Cabe, já aqui, algumas considerações sobre os edifícios sagrados no Azun Dan, e 

desde os destaques feitos por Woodume Amo Aguessinum nas suas lembranças. Primeiro, 

acerca da morada de Exu, certo dia, ao perguntá-lo quanto àqueles elementos 

reaproveitados, levados da Rua Okinawa para o novo endereço, ele enfatizou a 

transposição, em parte, do solo constituinte dessa casa: “[...] de lá [...] veio também terra. 

Veio terra de Exu. Parte da terra da casa de Exu, de Santo André, veio pra cá”. E isso 

parece conotar a “mudança” muito mais como processo de continuidade do que ligada à 

ruptura, conforme se poderia entender sob um dos sentidos autorizados pelo termo. 

Durante os nossos diálogos, meu interlocutor ainda ressaltou o fato de as moradas 

dedicadas aos deuses – constituídas por pegís, ou altares, internos – possuírem, cada uma, 

seus “axés individuais”, cultivados abaixo da superfície imediata, visível, e 

“remotamente” conectados com a centralidade energética do terreiro, também enterrada. 

Embora essa informação abra outras discussões relevantes, como a da lógica nos 

sincretismos entre divindades provenientes das diversas “nações” formadoras dos cultos 
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praticados no candomblé, digamos, agregadas, todas, no “axé central”117, basta, agora, 

considerar que as edificações transcendem os contornos diretamente expostos aos olhos 

do observador. Enfim, nos diálogos, Aguessinum frisou o caráter espontâneo na dinâmica 

de aumento da área construída do Ilê, crescente segundo as urgências surgidas: pois, no 

perímetro então recém adquirido “[...] tudo foi aumentando muito rápido, e foi ampliando 

conforme as necessidades”. 

Na década de 1940, Édison Carneiro observou, acerca dos “barracões” nos 

terreiros, as “regras especiais” presentes na sua construção. Dentre as quais, a entrega da 

responsabilidade “[...] a um mestre de obras, nunca a um engenheiro” (2008 [1948: 38). 

E embora o autor não ofereça mais explicações sobre tal constatação, na sequência dos 

seus argumentos ele parece atribuir essa tendência ao caráter dinâmico e multifuncional 

sempre corrente nos espaços do templo – e isso, a despeito das normas precisas, ali 

vigentes, quanto às condutas individuais 118 . Assim, as realizações da engenharia 

profissional – mediante projeções rígidas, mais perenes – talvez sejam exageradamente 

impositivas e restritivas se vistas sob aquilo vivido no candomblé. No Ilê Asé Azun Dan, 

a flexibilidade das estruturas pôde ser constatada na expansão dos lares divinos, cujas 

paredes laterais externas de cada casa – como citado acima –, inicialmente distantes entre 

si, foram ligadas por coberturas, e tornadas, então, os lados internos em novas moradas, 

agora todas contíguas –  nas recentes, somados às demais amuradas, dos fundos e frontal; 

essas últimas, providas das portas. E a mesma premissa impera para além dos refúgios 

divinais, na implantação, simultânea, e igualmente “segundo necessidades”, das demais 

instalações: lavabos, vestiário, alojamento e duas novas cozinhas – uma, abastecida do 

fogão à lenha; já a conseguinte, reservada só aos preparos votivos “brancos”, sem dendê. 

Embora a disseminação das construções tenha sido relativamente rápida, as obras 

dessas estruturas foram, na realidade, graduais; e em 1981, quando, com efeito, teve início 

a mudança rumo às novas terras, raras edificações existiam ali. Enquanto tudo isso era, 

 
117 Essa discussão acerca dos sincretismos entre divindades provenientes de “nações” diversas no âmbito 

do Ilê Asé Azun Dan será desenvolvida posteriormente, e com mais detalhes, em seção sequencial do texto.  

118  Nesse sentido, Édison Carneiro observa, em âmbito mais geral, que os templos podem ter várias 

utilidades “[...] ora como igreja, ora simplesmente como casa, fora das festas rituais. [...] As filhas doentes 

ou velhas demais para ganhar a vida ali encontram asilo. A gente moça pode, com o beneplácito do chefe, 

transformar a casa em sala de dança para festas profanas [e] alguns candomblés serviram como postos de 

alistamento eleitoral, quase sempre para os partidos então no poder, já que isso podia significar uma 

diminuição na repressão policial ao funcionamento das seitas africanas” (2008 [1948]: 39].     
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aos poucos, montado, a maior parte das atividades religiosas continuava em Santo André: 

os “sacodimentos” – ou, as limpezas energéticas rituais –; o preparo de refeições votivas; 

as festas públicas no barracão. No mês de setembro, os últimos noviços serão recolhidos 

por lá, e exatamente um ano depois, ocorre a reunião do primeiro grupo iniciático na sede 

recém comprada. Mas como nessa época ainda não existia o abassá – barracão – em 

Ribeirão Pires, os iniciandos permaneciam reclusos nas residências divinas já erguidas, e 

as festividades de apresentação pública dos neófitos aconteciam no salão da Rua 

Okinawa. Nas recordações de Woodume Amo Aguessinum consta, mesmo, que:  

 

[...] eles [os neófitos] ficavam nas casa-de-santo. E no dia da 

[festividade de] saída, enfiava todo mundo num carro, cobria todos eles 

de branco, levava pra Santo André e fazia a festa lá. Porque o barracão, 

aqui, só vai ser construído e inaugurado em 88. Entendeu? E aí, quando 

o barracão é inaugurado aqui, é que se fecha definitivamente Santo 

André. E aí parou de vez em Santo André e veio tudo pra cá.    

 

Todavia a inauguração do barracão tenha acontecido em 1988, o implante dos 

“axés” no lugar da futura construção – ali, e nas casas divinas já prontas – ocorreu na 

vigência de 1984, quando não houve iniciações. O ano seguido, 1985, foi particularmente 

notório para Woodume Amo Aguessinum, meu principal interlocutor acerca da história 

local: afinal, nessa data, Édson, apontado, desde 1978, axogum do Ilê Asé Azun Dan – e 

“pai-pequeno”, cotutor, daquele outro – decide deixar o terreiro devido à mudança de 

município; e as suas atribuições são, pois, repassadas ao seu tutelado – antes, ogã 

responsável pela Oxumarê pessoal do líder comunitário, Azuanun, mas ora designado 

para os sacrifícios dos animais. 

No dia 23 de novembro de 1988 acontece a grande festa dedicada à inauguração 

do abassá em Ribeirão Pires, com os “axés” já plantados sob o solo e cujas paredes foram 

erguidas um ano antes. Nessa ocasião, Ieda, adentrada nos cultos junto aos neófitos de 

1978, recebeu, efetivamente, as funções como “mãe-pequena” do templo – que exercia, 

na prática, desde 1985, com a saída de Telma. Ainda durante o festejo, “Tio” Vicente – 

pai biológico do fundador da comunidade, Sérgio Aparício – se tornou ogã de Xangô, 

suspenso pelo próprio Omolu regente dali. Estreado o barracão, a estrutura da Rua 

Okinawa, em Santo André, foi totalmente desativada, logo após, vendida, e a soma 
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arrecadada, investida no atual endereço; e para lá, do antigo lugar, remanejaram os 

tambores, o restante dos itens culinários e “assentos”, afora porções daquela terra – 

sobretudo, referentes à primeira casa habitada por Exu e ao salão agora deixado na 

memória coletiva. 

 

Inaugurado o barracão, a partir de 1989 acontece uma série de eventos e iniciações 

diretamente relacionados à configuração da mais alta cúpula do terreiro, hoje, como um 

triunvirato; e o mês de fevereiro é tido fundamental: pois, nessa data, Ana Santos Novais 

– regida por Ogum Bagadá – vence as provas dos rituais propiciatórios, passa a se chamar, 

religiosamente, Bagunin, e alguns anos depois ela será indicada herdeira, chefia suprema, 

FIGURA 16. "O" TATA, IEDA, A SEGUNDA "MÃE-PEQUENA" DO TERREIRO, E WOODUME AZUANUN 

(ACERVO DA CASA). 
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do Ilê Asé Azun Dan. Ademais, Aguessinum – alçado axogum em 1985 – recebe o seu 

decá, e na mesma ocasião é apontado ojé da “roça”: ou, aquele sacerdote encarregado do 

culto dos antepassados, babás eguns – posto, ali, ainda inexistente119. E já no ano seguinte 

ele consagrará, sob a supervisão prestada por Azuanun, o seu primeiro filho-de-santo – 

único, até então, iniciado desde outras mãos afora as da liderança local. Pouco antes disso, 

também em 1990, efetiva-se a sacralização de Helena Oliveira – agora, Oiá Mufacy –, 

mediante as responsabilidades do fundador da casa: precoce, apenas sete meses após os 

ritos iniciáticos, a vindoura iá-quequerê dali acumularia as funções enquanto dadê e 

ossidagan – cargos importantes, ligados, respectivamente, aos cuidados dos neófitos 

reclusos e às oferendas cerimoniais para Exu. 

 

 
119  Para uma primeira aproximação sobre o cargo de ojé, consultar a nota de rodapé número 18, na 

“Abertura” deste trabalho. 

FIGURA 17. WOODUME AZUANUN, NA CONDUÇÃO DE UM OMOLU DURANTE FESTA NO AZUN DAN 

(ACERVO DA CASA). 
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Precoce foi, também, a segunda reclusão de “Dona” Ana Santos Novais, por 

Azuanun, e dessa vez para receber antecipadamente o seu decá, em 1993; afinal, naquele 

abril, apenas quatro anos – dos sete costumeiros na atribuição do título – haviam se 

passado desde a sua iniciação. Seja como for, vencido o cerimonial, ela estaria apta a 

consagrar filhos-de-santo e autorizada à criação de um templo próprio. Pouco depois, em 

janeiro de 1994, o líder da comunidade recolhe os últimos noviços pelos quais tem 

responsabilidade, antes do falecimento. A morte física de Sérgio Aparício ocorre, pois, 

no dia 08 de dezembro, e a casa permanece sob luto por um ano, e, logo, sem sacralizações 

durante 1995. Contudo, no curso de janeiro, trinta dias após o evento, abre-se a série dos 

ritos póstumos dedicados ao Woodume: cinco celebrações, além dessa, a inauguratória, 

quando transpostos um, três, sete, quatorze e vinte um anos do acontecimento, acrescidas 

da grande festa para encerrar os trabalhos fúnebres. Começo de 1996 é a data do segundo 

marco na totalidade dos trâmites funerários, e momento no qual, vigente tal solenidade 

mortuária, as divindades revelaram uma nova liderança entre os fiéis remanescentes. O 

ojé do terreiro – Aguessinum, encarregado da lida com os antepassados, mediante 

assessoria de Tata, ali presente – conduz, no lado dos vivos, as ações: capta e transmite, 

aos humanos, as determinações divinas, que apontaram “Dona” Ana, ou Iá Bagunin, 

como sucessora. A herdeira acatou sua missão, mas, devido à relativa inexperiência, 

condicionou o encargo ao suporte permanente do ora intermediador, prontamente 

assentido na outra parte. O Ilê seguiria, a partir dali, nas mãos de ambos ...não fosse Ogum 

Bagadá, no mesmo dia, incorporado na “filha” – agora, já presidente daquela “roça” –, 

tornar Helena Oliveira a “mãe-pequena” do local, dado o recente desamparo da posição 

por Ieda. E com a sagração do primeiro rebento espiritual da iá-quequeê, no ano 2000, as 

levas de iniciandos serão ora divididas, reclusas e efetivadas por três alcunhas: Iá 

Bagunin, Iá Oiá Mufacy e Woodume Aguessinum – o triunvirato a quem quase todos os 

humanos, hoje, ali, respondem. 
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CAPÍTULO 3 

POR DENTRO DO ILÊ, O ILÊ POR DENTRO DE MIM 

 

Estabelecido um fundo referencial desde os documentos deixados por Woodume 

Azuanun após a sua morte física, bem como traçadas as origens do Ilê Asé Azun Dan – 

pela “raiz” ali reivindicada, além das iniciativas, pessoais e religiosas, vindas de seu 

fundador –, cabe, agora, descrever o templo conforme aquilo que é revelado hoje à maior 

parcela dos frequentadores. Para tanto, essa exposição comportará três títulos, passíveis, 

eu suponho, de, no conjunto, formar uma narrativa com generalidade satisfatória se 

considerados a proposta mais ampla e os limites deste trabalho. Tratar-se-á, então, 

primeiro, de mapear – mediante pessoas-humanas e forças, ao menos inicialmente, 

amorfas, etéreas – algumas das potências sociais120 vigentes no terreiro; depois, o intento 

é esquadrinhar a paisagem e as edificações materiais nas quais esses seres transitam; e, 

isso feito, enfim, meu objetivo será situar os fluxos espaciais – dos corpos e energias – 

em dinâmicas temporais lógicas, pois dotadas, na maioria dos casos, de regularidade. 

Assim, julgo possível oferecer, aqui, um quadro experenciado sobre as vivências 

cotidianas e rituais – ou, precisamente: da rotina, toda ritualizada – transcorridas no Ilê, 

e sob aquele sócius abrangente – não só “razoável”, mas, em si mesmo, legítimo –, 

conformador dos candomblés. 

 

3.1 Uma Encruzilhada do/no Cosmos: a composição social do/no Ilê 

 

Em uma de suas obras clássicas, Édison Carneiro (2008 [1948]) já definia o 

candomblé como um arranjo comunitário construído entre, no primeiro lado, os humanos 

e, ademais, as deidades e ancestrais. Diverso do catolicismo, a comunhão, ali, não seria 

 
120 Essa concepção mais abrangente quanto àquilo que possa vir a ser o “social” no terreiro – e capaz de 

compreender as pessoas-humanas e outras forças, amorfas, etéreas, ali presentes –, encontra inspiração na 

primeira das “fontes de incerteza” apresentadas por Bruno Latour (2012) em sua proposta de renovação das 

teorias e métodos socio-antropológicos. Para ele, sociologia e antropologia, foram, ambas, historicamente 

estabilizadas ao redor do pressuposto antropocêntrico, substantivo e essencializado desse conceito, tido 

explicativo mesmo naqueles quadros nos quais a sociabilidade assume maior amplitude. De maneira geral, 

em troca, há, da sua parte, uma defesa da “associação” frente à ideia do “social”, bem como o abandono 

dos “grupos”, substituídos pela “formação de grupos” – ou seja, a produção dos entes no próprio evento, 

ao invés do trabalho com repertórios prévios. Nessa chave, caberia, então, aos sociólogos e antropólogos, 

a tarefa metodológica de seguir e descrever associações distribuídas, para, assim, tecer as ditas “redes”.       
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“[...] espiritual, simbólica e remota”, ou tampouco “[...] passageira e acidental”, tal no 

espiritismo: tratar-se-ia, nesse particular, de “[...] dois mundos que se confundem” (p. 33). 

E conquanto os contatos dos seres materiais com as forças amorfas aconteçam em caráter 

permanente e para além do ambiente sagrado – naqueles alertas entregues, pelas 

segundas, nos sonhos; nas intuições emanadas frente aos desafios cotidianos; e até mesmo 

na “pegada” desprevenida dos fiéis, incorporados, no transcurso das ocasiões mais 

comezinhas –, o terreiro, é claro, se faz lócus onde isso ocorre de modo deliberado, 

relativamente controlado, conforme anseia a sua comparte humana: ela o frequenta, 

enfim, no intuito de invocar certas potências cósmicas etéreas e, então, dispô-las a seu 

favor. 

Sobre as influências próximas, continuadas e, de certa maneira, espontâneas das 

energias sagradas na vida dos seres materiais, posso afirmá-las frente às minhas próprias 

experiências, bem como daquelas trazidas pelos meus “irmãos” do Ilê. Nesse sentido, por 

exemplo, foram inúmeras as madrugadas nas quais despertei após ter sonhado tramas 

cujos enredos, depois, se revelaram – confirmados sob aporte oracular do jogo de búzios 

– mensagens “astrais” vindas das vontades cósmicas. Em uma delas – talvez, mais 

emblemática –, um amplo descampado onírico fora, de repente, ocupado com rochas 

enormes, exponencialmente brotadas desde si mesmas, até, na paisagem já tomada, me 

levarem à asfixia – no pesadelo, mas também nas sensações fisiológicas –, quando 

sobressaltei na cama, ofegante e quase sem oxigênio nos pulmões; posteriormente 

soubemos – a mãe-de-santo e eu –, mediante consulta oracular, ter sido Xangô – o deus 

que atira pedra dos céus121 –, desejoso – furioso! – acerca da construção, vinda de mim, 

do “assentamento” particular e necessário para iniciação pessoal nesse culto específico. 

Ainda, no seio do mundo “profano”, em inúmeras ocasiões fui inesperadamente inspirado 

a evitar certos trajes, rotas ou companhias, tomado da intuição – pressentida divina – 

quanto às circunstâncias nefastas – ou, ao menos, prejudiciais – na ausência das cautelas. 

Alguns dos eventos tiveram foco na “simples” calça vermelha “coincidentemente” 

 
121 Essa qualificação aparece já nos primórdios das etnografias voltadas às religiões afro-brasileiras. Na 

obra seminal de Nina Rodrigues, o autor afirma, quando da apresentação do deus Xangô aos seus leitores: 

“[...] o meteorito ou pedra de raio, segundo parece, é tido na Africa por objecto sagrado e como tal venerado. 

Entre nós, porém, o meteorito não é somente um objecto sagrado, mas o ídolo-fetiche do proprio Sangô e 

como tal adorado. [...] a adoração é dirigida ao próprio meteorito. [...] O Santo ou orisá é a pedra de raio 

em que, como me explicava uma negra, o santo está encantado. Sangô é assim a manifestação mais clara 

da litholatria baiana” (2006 [1896, 1897]: 42). E Arthur Ramos, reivindicado discípulo daquele primeiro, 

complementa: “Xangô é um orixá dos mais poderosos. Na África é também conhecido sob o nome de 

Xangô-Dzakuta ou Jacuta (o lançador de pedras), pela suposição que fazem os negros que ele arroje do céu 

as pedras meteóricas ou coriscos (2001 [1934]: 42).   



143 
 

vestida em dias repletos de “azar” e acontecimentos desagradáveis; e a percepção disso 

ocorreu durante certa sexta-feira – data de Oxalá, senhor dos panos brancos, da predileção 

pelas roupas claras e, logo, do interdito daquelas tonalidades muito escuras ou rubras –, 

conforme, antes dos compromissos diários, a escova-de-dentes me escapou das mãos e, 

após giros no ar, rebatidas na pia, encontrou minhas pernas, manchando as controversas 

vestes – devidamente trocadas – com creme dental: eu abdicaria da calça naquele 

momento, e aceitaria não trajá-las jamais. E, enfim, embora os ogãs – como o sou –

desconheçam, nas suas carnes, a manifestação incorporada das divindades, pude 

presenciar e ouvir episódios de fiéis do Azun Dan “pegos”, nos seus lares, por exus 

apresentados no intuito da limpeza “astral” do ambiente; e mesmo fora dali, na aparição 

corporificada, imprevista e pública dos erês – ou, energias pueris ligadas aos orixás – em 

aniversários infantis e docerias. 

Todavia as potências “astrais” pareçam, todo o tempo, deixar pistas de suas 

influências nos rumos da minha existência como um ser carnal – manifestadas em sonhos, 

intuições e, decerto, caso isso me fosse admitido, nas incorporações inesperadas –, é no 

terreiro que esses rastros são tornados direções. Se, de certa maneira, jamais me será 

admitido comprovar o efetivo sinal de Oxalá acerca das calças vermelhas 

imprudentemente trajadas na sexta-feira, quando estou no Azun Dan tenho a certeza sobre 

meus pedidos e preces tocarem, com resultado, as divindades. Ali, onde há o culto 

sistemático dos ímpetos cósmicos – portanto, concentrados, vibrantes –, existem, 

igualmente, pontos e fórmulas precisas para o seu acesso – lá, já livre das interferências 

“profanas” ou negativas –, a fim de convertê-los ao meu favor. E no Ilê, então, as forças 

sacras – quanto às possibilidades de alcance, por nós, e das respostas, delas, advindas – 

não costumam incorrer vagas e repentinas, mas, pelo contrário, atendem a manipulações 

orientadas, deliberadas. Diverso do Xangô que insinua um desejo, uma ordem, enquanto 

durmo vulnerável, tratar-se-ia, aqui, de procurá-lo – o deus, regente da justiça – na busca 

da benção nos eventuais litígios judiciais. E conquanto certas pistas, dadas fora dali, 

impliquem direcionamentos – como na charada daquele meu pesadelo, interpretada nos 

búzios e, após, revertida no “assento” dedicado ao justo orixá das rochas –, ou, mais 

ainda, a “roça” amiúde admita vislumbres fugidios, relances, vestígios, os “mundos 

confusos” – dos quais diz Édison Carneiro (2008 [1948]) – permanecem, intramuros, sob 

algum controle e organização. 
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Não obstante as forças cósmicas sejam, digamos, ordenadas, depuradas, no 

terreiro – cada qual acessível na sua respectiva casa, repleta de altares pessoais, 

construídos e cuidados pelos proprietários humanos, ou, então, no seu “assentamento” ao 

ar-livre –, é difícil, ainda assim, determiná-las, nomeá-las total e precisamente. E isso se 

deve a alguns motivos. Primeiro, porque o conjunto das potências ali presentes conforma 

um gradiente que poderíamos representar de modo “vertical” e cuja composição 

compreende energias bem variadas. Dentre essas, as consideradas mais baixas e 

negativas, agarradas às pessoas materiais a partir do fluxo cotidiano em meio aos locais 

“profanos” e, assim, levadas, por elas, para o templo. Além disso, sobre o perímetro 

sagrado agem também – de maneira geral – ancestres – todos, aqui, seres outrora 

corporalmente vivos – com status diversos; e nos extremos do prisma: próximos da 

constituição espiritual humana ou, então, da tessitura divina, manifesta na intensidade dos 

fenômenos naturais. E mesmo as divindades – como emanações da natureza – ocupam 

zonas “astrais” distintas quanto à maior ou menor densidade energética, capaz de dispô-

las sob distâncias iniciais diferenciadas no alcançar dos homens e mulheres corpóreos. E 

afora o quadro complexo da variedade, em si, nessa distribuição “verticalizada”, os 

inconvenientes descritivos se impõem, por exemplo, porque as manifestações “rasteiras” 

raramente são identificadas mediante termos precisos ou exceto qualificações 

depreciativas genéricas: “zica” – “você está todo ‘zicado’” –, “porcaria” – “fulano está 

cheio de ‘porcarias” – ou “lixo” – “evite  ambientes cheios de ‘lixo’”. Já no amplo plano 

dos ancestrais, as dificuldades surgem das aparições repentinas dos antepassados silentes, 

discretos e, embora incorporados, sem fornecimento de pistas relativas às suas origens 

quando foram vivos e, tampouco, na seara etérea; e, ademais, alguns deles se deixam 

conhecer, são “apresentados” – às vezes, ainda vagos e inominados –, corridos anos no 

desenvolvimento mediúnico dos adeptos aos quais estão vinculados, e sem ter deixado de 

influenciá-los anteriormente. E no rol dos deuses, há variedades tão “puras”, “sutis” e 

quiescentes para com o mundo material, que as mediações no nosso plano acontecem 

somente desde “procurações” (BASTIDE, 1973) outorgadas àquelas deidades capazes 

desse trânsito122, tornando-os – os primeiros – misteriosos, dissimulados, inacessíveis 

senão da parte de sacerdotes altamente especializados.           

 
122 A ideia das divindades que se apresentam por “procuração”, tal qual formulada com esse termo, é de 

Roger Bastide (1973: 294), quando o autor percebe – sem apresentar muitos detalhes acerca da questão – 

alguns “[...] deuses que não descem, como, por exemplo, Xangô Dadá; nesse caso outros deuses descem 

em seu lugar, como por procuração; quando se trata de Xangô Dadá desce Ogum”. 
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Não bastasse essas variabilidades “verticais” das forças ativas no templo, e os 

desafios colocados por cada classe mais geral de potências, as dificuldades para 

determiná-las se expressam também sob um outro eixo, agora “horizontal”. Mediante a 

referência das divindades – protagonistas dos cultos lá realizados123 –, sabe-se, pois, sobre 

o terreiro comportar deuses provenientes de diversas “nações” matriciais, conformadoras 

do candomblé. No Ilê, a maioria das pessoas carnais é tutelada por deidades características 

do panteão iorubá, mas não são poucos os “filhos” e “filhas” dos voduns adorados pelas 

chamadas populações “jêje”, além, ainda, daqueles fiéis – menos incidentes – dedicados 

aos inquices provenientes de Angola. Contudo, o espaço sagrado aqui em questão foi todo 

estruturado – digamos, historicamente padronizado – conforme concepções religiosas e 

finalidades práticas ancoradas, sobretudo, nos orixás “nagô”; e isso tende a gerar 

“confusões”. Por exemplo, um devoto do vodum Heviossô está forçosamente impelido 

aos cuidados de seu “pai” junto dos xangôs, cujas energias se lhe fazem ontologicamente 

aproximadas, embora remetidas a outra “nação”: seus pertences mais sacros estão 

repousados no lar ritual desses últimos, com quem oferta sacrifícios nas datas apropriadas 

e dança, na companhia, durante as festas públicas. E o adepto, no caso, costuma ser 

identificado genericamente entre os candomblecistas rebentos do deus iorubano, 

enquanto aqueles colegas menos atentos, inclusive, ignoram a sua efetiva genealogia 

cósmica, “jêje”. 

Acerca das variações no sentido “horizontal”, cabe ainda citá-las mesmo nas 

figuras divinais em matrizes de culto únicas. Bastide já observava que “[...] cada orixá é 

múltiplo” (1973: 170); e, segundo as explicações recolhidas no curso dos seus estudos, 

isso se devia, inicialmente, à variedade de tribos e “nações” africanas – e, assim, teriam 

existido 41 exus, conforme uma interlocutora “jêje”, ou vários xangôs, na percepção da 

outra informante mencionada –, além das modalidades, digamos, “etárias” apresentadas 

por cada divindade, no lado “moço” ou “velho” – como Oxaguiã nos aparece um Oxalá 

jovem, e Oxalufã, a sua forma idosa. Sem recusar as anotações do autor, quando se 

transpõe tal afirmação para o Azun Dan, a multiplicidade inerente aos deuses costuma ser 

explicada, sobretudo, com base nas “qualidades” comportadas pelas deidades: se essas 

últimas são, afinal, energias concentradas e emanadas nos/dos fenômenos ditos “físicos”, 

 
123 A despeito das várias forças “verticais” implicadas no templo, afirmo isso com base em fórmulas muito 

recorrentes, do tipo: “preciso ir ao Ilê, cuidar dos meus orixás”, ou, então, “ontem passei o dia todo no 

terreiro, cuidando dos meu ‘santos’” – conforme as deidades costumam ser também, ali, chamadas, todavia 

ausentes, naquele espaço, as referências cristãs.    
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as manifestações naturais abrangem, cada qual, nuances e sutilezas. Iemanjá, por 

exemplo, é tida, modo geral, a regente – ou “rainha” – do mar, mas o seu nome contém 

desdobramentos vários. Um deles invoca as espumas perceptíveis na superfície das águas 

salgadas; o conseguinte alude à expressão “velha” da deusa, e que responde desde os 

recônditos oceânicos, mediante nexos estabelecidos junto de Nanã – outra potência 

fêmea, também anciã –; no posterior, invariavelmente acompanhado do belicoso Ogum, 

ela surge “nova”, tenaz, e atende a partir daqueles pontos de encontro das ondas e dos 

rochedos – aonde, nos mitos, os dois se “beijam”. Isso, eu suponho, parece bastar na 

elucidação quanto aos predicados de certas forças tangenciarem intensidades vindas das 

demais, distintas124. E, na prática, alguns frequentadores do Ilê comportam, “filialmente”, 

a “face mais Exu de Xangô”, e os reverenciam, ambos; há, também, o fiel protegido por 

três dos Oguns reunidos, e resultados, assim, igualmente, Exu – todavia, diverso da 

exibição anterior –; ou, então, as adeptas cujas tutelas advêm do lado alvo de Iansã, 

tipicamente “vermelha”. Em suma, a qualificação “múltipla” dos elementos divinos 

transcorre, pois, das relações deles, “isolados”, consigo próprios, e, ademais, daquilo que 

a variação se torna na tangência de inflexões “alheias”. E o princípio da multiplicidade 

complicar-se-ia sob a consideração apontada por Edgar Rodrigues Barbosa Neto (2011), 

de os orixás – aqui, intensidades energéticas “horizontais” desdobradas, somadas e/ou 

aproximadas – conterem sua porção “egum” – ou, senso amplo: “morto”, “ancestral”; 

uma classe diversa na povoação “vertical” do cosmos –, e vice-versa – os “eguns” 

abrigarem acentuações dos orixás –: o que, afinal, levaria essas imbricações, irredutíveis, 

transversalmente, para meandros mais ampliados no todo das existências. Por fim, as 

dificuldades impostas na descrição acurada dos seres divinos passíveis de presença no 

Azun Dan decorrem da indeterminação constitutiva, mesmo, das suas forças. 

* 

Em que se pese a diversidade, as variações e multiplicidades – sejam “verticais”, 

“horizontais” e “transversais” – das potências surgidas ou sistematicamente cultuadas no 

Ilê, ainda assim julgo possível situá-las algo tipicamente conforme apresentadas ao 

 
124 São nesses termos que Goldman afirma “cada orixá apresenta[r]-se em uma quantidade variável de 

‘qualidades’, espécie de modalidade de cada divindade. Assim [...] Oxalá, apresenta-se em uma qualidade 

“jovem” (Oxaguiã) e em uma qualidade “velha” (Oxalufã) – e o mesmo acontece com outros orixás. Mas 

isso não é tudo e pode-se recitar, sem dificuldade, uma grande variedade de qualidades de Oxalá que se 

distribuem entre esses extremos. Pode-se mesmo dizer que uma determinada qualidade de um orixá é 

“quase” um outro orixá (uma determinada qualidade do orixá Omolu é quase um Oxalá)” (2005: 104).  
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“frequentador médio” na sua inserção por ali, pelo templo. Com esse termo, me refiro 

àquele candomblecista “ideal” e cuja aprendizagem dos princípios religiosos supera as 

bases explicativas mínimas fornecidas à clientela do terreiro, ou aos seus visitantes mais 

curiosos, mas que, em outro lado, também não acumula conhecimentos suficientemente 

embasados e profundos para lhes conferir plena autonomia nos cultos e condutas sacras. 

Dessa perspectiva, e segundo o ponto de partida tomado das forças “densas” e próximas 

do nosso mundo, terreno, rumo às manifestações sublimes e elevadas, os primeiros 

ímpetos apreensíveis seriam as energias tidas como “negativas” e liberadas no ato, 

mesmo, da criação divina. Sob os argumentos deixados escritos por Woodume Azuanun, 

lembremo-nos que Olorum – o demiurgo “nagô”, benevolente, sábio e, até então, massa 

informe, infinita, autocontida – só pôde impulsionar as existências se desdobrado outrem, 

além de si, pois, do contrário, “tudo” e “nada” – esse, igualmente informe, infinito, 

autocontido – permaneceriam indistintos. Logo, o salto originário, o destaque inicial, 

levou, consigo, algo diverso d’O Criador, perfeito, complacente, dotando-o, Ele próprio, 

de realidade, essência e sentido. Assim, dizem certos mitos iorubanos, já os seres 

pioneiros, Orixalá e Odudua, moldaram e povoaram o universo mediante intercorrências 

fundamentadas na falta do zelo, no desejo privado e nas disputas recíprocas125, antes de 

selarem um apaziguador acordo. Recordemo-nos, ademais, sobre o “mal necessário”, das 

origens – promotor, desde sempre, do desvio nas atribuições divinas –, permanecer, hoje, 

transversalmente vibrante no cosmos, a lhe conferir dinamismo e, inclusive, justificar, da 

parte dos humanos, as buscas e encontros religiosos. E dada, ainda, a “lei do equilíbrio 

cósmico” – discriminada nas teses transcritas por Azuanum –, as intensidades sombrias 

se insinuariam, agora, especialmente entre os homens e mulheres “escolhidos” – 

sacerdotes, portadores conscientes da “centelha” deífica, à qual, cultivada nos terreiros, 

querem resplandecer e transmitir aos próximos –, na sanha de torná-los “campos estéreis. 

 
125 O enredo de um conhecido mito originário “nagô” diz, resumidamente, que Olorum designou Oxalá 

como responsável pela criação do mundo, e, para realizá-la com êxito, seria necessário, antes, algumas 

oferendas propiciatórias. Negligente, o subordinado descumpriu as orientações divinas, mas seguiu na 

execução da tarefa cabida, quando, no percurso, sob uma sede incontrolável, tomou vinho de palmeira até 

perder os sentidos. Odudua, então, cruza-lhe o caminho e, ao vê-lo adormecido, tenta acordá-lo, sem 

sucesso, assumindo, pois – parcialmente –, a missão primordial, criando a terra, digna da habitação por 

todos os seres e coisas. Oxalá, recobra a consciência, vê parte da missão já feita e lhe resta povoar a nova 

realidade com seus habitantes. Ambos disputam responsabilidades e glórias ligadas aos respectivos feitos, 

mas as contendas colocam sob risco, no todo, as realizações conseguidas nos dois lados, o que obriga, nesse 

caso, à reconciliação mediante mútuo reconhecimento. Apesar de tal narrativa ser muito popularizada entre 

os candomblecistas adeptos das diversas “nações”, uma versão bastante completa do mito aqui referenciado 

pode ser encontrada em Juana Elbein dos Santos (2012 [1975]: 64-68).        
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Embora haja um epíteto para apreendê-las coletivamente, as energias “negativas”, 

no âmbito do terreiro, jamais são assim nomeadas, sob o risco de invocá-las. Como 

mencionei, os fiéis as referenciam por termos genéricos e nitidamente depreciativos: 

“zica”, “lixo”, “porcaria”. E se tais “cargas” estão presentes ali, no Ilê, certamente isso 

não acontece, ora, devido a qualquer tipo de culto estabelecido, mas porque elas 

costumam adentrar os portões agarradas às pessoas-humanas, que desde outros espaços, 

“profanos”, “mundanos”, as transportam para lá. E essa dinâmica parece estar 

evidenciada no próprio vocabulário sobre o fenômeno, visto alguns adeptos identificarem, 

ocasionalmente, certos pares pela qualificação de “carregados” – “quando fulano chegou 

aqui, ele estava ‘carregado’ com aquelas ‘porcarias’”. Os candomblecistas do Ilê Asé 

Azun Dan consideram determinados ambientes, dentre botequins, boates, aglomerações 

excessivas nas ruas ou lugares de trânsito intenso, como mais propícios à presença e 

absorção das “cargas”. Isso, conforme me explicou um “irmão”, na medida em que o 

consumo intenso de bebidas alcóolicas ou substâncias psicotrópicas tira dos usuários a 

consciência sobre si, e, assim, os orixás – potências naturais e em conexão com as quais 

se quer autoconhecer cosmicamente – se distanciam e cedem, pois, às más influências 

“astrais”; ou, então, no caso das multidões, essas são feitas de toda espécie de gente e, 

logo, por fluxos energéticos totalmente descontrolados. Tratar-se-iam, ambos os casos, 

de cenários “escuros” e preferenciais das presenças sombrias, a postos; e na elucidativa 

metáfora vinda do meu interlocutor, quando um candomblecista lá adentra, energizado, 

porém desprevenido, o seu brilho – a “centelha divina” – reluz naquela escuridão e atrai 

as emanações malévolas, tal como uma poderosa lâmpada fascina e induz insetos a 

orbitarem ao redor da sua cintilação: os “escolhidos” seriam pontos de força abundante – 

extraível e conversível – para alimentar as trevas. Na contraparte do processo religioso 

da busca e comunicação das luzes, existe, pelo lado “negativo”, uma vontade de se 

alastrar, e, portanto, as sombras não só querem cooptar fieis, sobre quem exercem 

influência; mas também, por meio deles, a “carga” procura saltar nas costas das demais 

pessoas corpóreas iluminadas, assíduas e numerosas no templo, e lhes roubar vitalidade. 

De acordo com as experiências vivenciadas por mim, e conforme aquelas que 

pude acompanhar junto aos “irmãos” do Azun Dan, quando um candomblecista adquire, 

sobre si – e a contragosto –, alguma “carga”, os sinais mais corriqueiros acerca disso são 

o cansaço e sonolência intensos – já indicativos da perda energética –, e, apesar da 

indisposição diurna, a qualidade do sono noturno também aparece prejudicada – e, desse 
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modo, a combinação põe o sujeito em estado de letargia constante. Igualmente, as 

narrativas enfatizam os enjoos e mal-estar na região abdominal, como se o indivíduo 

“processasse” algo alheio e tóxico ao seu corpo. Outro sintoma muito recorrente, ainda, 

é a má vontade e irritação do adepto para com as coisas sagradas – das quais, as forças 

sombrias o querem, inicialmente, afastado –; e não somente a “vítima” tende a ficar 

aborrecida no exercício das tarefas religiosas, mas sua presença, no âmbito da 

comunidade, afeta o humor, ali, dos demais. No caso, podem ocorrer desavenças, e os 

“atritos” liberam “ondas” de energias “negativas”, mas favoráveis ao fortalecimento do 

lado nefasto. O observador mais atento perceberá certo desânimo, de alguns, no momento 

das suas chegadas ao Ilê, e, às vezes, junto das fórmulas como, por exemplo: “foi muito 

difícil chegar até aqui”; ou, então, após transcorrido todo o dia, na saída: “agora, me sinto 

bem, mas, de manhã, eu não estava legal”. Nessas situações, tais desconfortos 

normalmente são atribuídos à possível “carga” transportada, e, ao menos na segunda 

sentença, já “espontaneamente” aliviada ou extirpada sob cumprimento das funções 

sacras. 

Como uma derivação daquela “lei do equilíbrio cósmico”, observada por 

Woodume Azuanun, costuma-se repetir, no Ilê, que quanto mais alguém precisa chegar 

até ali, maiores são as dificuldades encontradas pela pessoa em questão. E se para 

determinados casos a mera presença na “roça”, no exercício das tarefas rotineiras, já é o 

bastante quanto à renovação das energias, em outros, quando a “carga” é demasiada, isso 

pode implicar abandono – parcial ou, ainda, completo – dos afazeres sagrados da parte 

do fiel. O componente “negativo” não pretende, afinal, ser descoberto e, logo, extraído 

da sua base humana, na tentativa de sugar-lhe, no longo prazo, a vitalidade. Nas situações 

extremas, toma os ímpetos antes dedicados à família, às amizades, ao emprego, e, assim, 

deixa a “vítima” socialmente isolada, financeiramente empobrecida. Eu pude acompanhar 

enredos nos quais, mediante o afastamento do adepto, a consciência das “más influências” 

foi tardia e seu único suporte vital era encontrado nas forças obscuras, mantenedoras da 

flama mínima necessária ao roubo de intensidades próprias daquele(s) ser(es) concreto(s) 

– e não havia, portanto, mais nada a fazer, pois subtrair-lhe o “carrego” incorreria na 

promoção acelerada do fim. No entanto, fora dessas ocorrências-limite, os 

candomblecistas se tornam menos assíduos, mas seguem na procura do terreiro, aonde, 

periodicamente, recuperam as energias; e por uma manobra lógica, isso parece 

interessante àqueles empenhados em parasitá-los, visto a renovação dos conteúdos 
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espoliáveis e a abertura, ali, na direção de outros “iluminados”, cultuadores da “centelha”, 

eventualmente, vulneráveis. Dado o caráter “equilibrado” das tramas cósmicas, a 

presença do “negativo” no perímetro religioso incorre também na arriscada exposição 

diante de sacerdotes experientes, sensíveis, dignos da sua denúncia e eliminação. Para 

tanto, as providências são variáveis, proporcionais à intensidade da “carga”: o “simples” 

banho de folhas, imediatamente preparado; a “limpeza astral” desde orixás 

“fortuitamente” manifestados no momento; os sacrifícios e oferendas alimentícias – mais 

poderosos – aos deuses, sob agendamento e mobilização coletiva na ajuda e orientação, 

porventura, necessárias; séries de “sacodimentos” – verdadeiras “faxinas energéticas”, 

nas quais a aura do “carregado” é “despoluída” e novamente “magnetizada” segundo 

elementos, folhas, grãos, legumes e pastas, provenientes das várias divindades –, 

igualmente programados, pois demandam aqueles religiosos, nisso, especialistas. O Ilê, 

nesses termos, constitui um campo privilegiado das batalhas vigentes na origem do 

universo, atualizando-as, pois ali, como em todos nós – e como no todo em nós –, as 

forças da Criação ainda pulsam, e de modo latente nos seres tomados, “negativa” e 

benevolamente, por elas. 

* 

Ainda na direção desde as forças “densas” e próximas do nosso mundo, terreno, 

àquelas outras, mais sutis e elevadas, existe no Azun Dan o que os fiéis denominam, ali, 

“entidades”. Nesse caso, tratar-se-iam de potências cósmicas manifestadas, nas mentes e 

corpos dos adeptos, segundo arquétipos humanizados e correspondentes a “personagens” 

da chamada “cultura popular brasileira”. Me refiro, aqui, aos “caboclos”, “pretos-velhos”, 

“avós”, “cangaceiros”, “baianos” e “boiadeiros”, dentre demais possibilidades. A 

proximidade de tais seres para com o plano das pessoas materiais talvez se evidencie no 

seu relativo contraste mediante as divindades, sobretudo quando recorremos aos escritos 

elaborados por Woodume Azuanun, nos quais os orixás, “nagô”, constam definidos 

enquanto ímpetos da inspiração divina e emanados diretamente nas dinâmicas naturais, 

sob combinação dos elementos básicos: água, terra, fogo e ar. Diversamente, as figuras 

em questão expressam – ou manipulam –, para proporcionar interação com os carnais, 

aspectos da realidade dita – no campo antropológico clássico – “sociocultural”, ou, com 

termo mais preciso, “humana”. Assim, na carne do fiel, uma Oiá que “desce” ao solo 

coloca, nos limites fisiológicos cabidos, o veículo orgânico em frequência de ventania, e 

ele, então, age corporalmente conforme as fortes lufadas da natureza. Enquanto dança, a 
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alternância incessante, “solta” e ágil de ambas as mãos espalmadas à sua frente; o 

requebrar veloz dos quadris, que remexe as saias; os passos rapidíssimos, e na ponta dos 

pés, mal tocados no chão: tudo isso, cria ondulações, rajadas, no ar, agora, movimentado 

e cujo sopro “varre”, limpa, espiritualmente, a cena. Olhos cerrados, respiração arfante, 

cenho sério e franzido, boca calada – exceto as salvas características da deusa, e de cada 

qual das deidades –: os contatos, enfim, ocorrem presenciais, porém no nível energético 

“bruto”, não-verbal. Já as “entidades” são bem distintas. Incorporadas, têm predileções 

“mundanas” – fumam e bebem –, e transmitem, nas “consultas” dadas aos aflitos, 

ensinamentos, alertas e resoluções morais, direta e muito francamente, e sempre na forma 

mais coloquial – às vezes, jocosa – possível da língua portuguesa, carregada de 

corruptelas e regionalismos. 

Embora diversas das “cargas negativas”, as “entidades”, tal como aquelas, 

tampouco possuem um culto coletivo, sistemático, no âmbito do Azun Dan. Nesse caso, 

elas, ali, se apresentam porque, para lá, foram levadas desde adeptos cujas biografias estão 

marcadas por passagens anteriores pela umbanda – modalidade religiosa, como se sabe, 

na qual, entre outras características, os seguidores cultuam, também, forças consideradas 

vindas de espíritos “tipicamente brasileiros”. E são muitas as histórias dos frequentadores 

ingressados, agora, no Ilê, mas vindos dos templos umbandistas. Inclusive, existem 

situações de alguns “filhos” da casa, iniciados no candomblé dali e que usam o espaço 

sacro ao lidar com as divindades remetidas à África – orixás, voduns, inquices –, todavia, 

alhures, ainda liderem os próprios centros de umbanda. Entre todos eles, as “entidades” 

arquetípicas manifestadas na religião de outrora continuam a acompanhá-los, guiá-los e, 

às vezes, incorporá-los no seio do atual terreiro, dedicado aos deuses tidos “africanos”. 

Contudo, a aparição dos “caboclos”, “pretos-velhos”, “avós”, “cangaceiros”, “baianos”, 

“boiadeiros” etc. acontece somente de modo eventual e em circunstâncias relativamente 

bem delimitadas. Exceto “guias” que acompanham certos integrantes da alta hierarquia, 

as corporificações nos seus respectivos “cavalos” ocorrem “casualmente”, no curso dos 

afazeres cotidianos; porém, quase nunca durante os ritos sacrificiais – ou, nas chamadas 

“obrigações”; quando, nesse rol, protetores específicos, ligados à diretoria humana do 

congregado, podem vir a “baixar” no local –; e jamais vi qualquer deles dançar, 

cerimonial e publicamente, em meio aos festejos divinos. Como me explicou um membro 

da alta cúpula humana, apesar de dedicado às divindades qualificadas “afro”, não caberia 

expulsar dali as “entidades” “brasileiras” herdadas pelos (ex-)umbandistas e, neles, 



152 
 

ocasionalmente encarnados. Na realidade, os espíritos “nativos” seriam bem-vindos, pois 

integram a biografia dos frequentadores – e até do seu fundador, Azuanun –, e o Azun 

Dan lhes deve muito: vide, afinal, as orientações decisivas fornecidas por “Seu” “Pena 

Branca” acerca das terras “achadas” em Ribeirão Pires, no episódio da mudança de Santo 

André. 

 

FIGURA 18. OIÁ EM AÇÃO NO AZUN DAN (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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Algumas dessas “entidades” manifestadas no Azun Dan têm personalidades bem 

definidas e histórias bastante precisas, detalhadas, segundo elas próprias, sobre o tempo 

no qual foram fisicamente vivas. Uma delas até mesmo me colocou à prova como 

pesquisador e, certa noite, incorporada no seu “cavalo”, lançou o desafio: confidenciou 

seu nome e sobrenome “civis”; e caso eu fosse realmente um bom investigador, poderia 

encontrar, nas publicações cariocas das primeiras décadas do século passado, as trágicas 

circunstâncias de sua morte – e, por ora, pude apenas verificar a existência humana do 

meu interlocutor, mas ainda não consegui recolher detalhes sobre o acontecimento. 

Também escutei determinados seres cujas trajetórias carnais e pregressas foram marcadas 

por graves falhas; e isso dado, agora, como espíritos, eles permanecem ocupados na ajuda 

dos terrenos em luta contra o “baixo astral”, a fim de evoluírem no atual status. E esse 

auxílio, diga-se, pode vir sob formas diversas: na distribuição dos conselhos morais e nas 

“consultas” em terra; no fornecimento das intuições durante o curso cotidiano; no repasse 

das receitas requeridas pelas divindades – com quem, por compatibilidade ontológica, 

têm maior aproximação e estabelecem comunicação já mais direta – para que intervenham 

nas questões mundanas; na limpeza energética dos adeptos portadores de “carregos 

negativos” – relativamente leves, ao alcance dos seus poderes, sem necessidade do apelo 

divino. Outras presenças, contudo, a despeito de arquetipicamente “brasileiras” – sentam-

se e fumam como o fazem os “pretos-velhos”; falam conforme um “baiano”; salvam no 

estilo típico dos “boiadeiros” –, preferem algo do anonimato e, reservadas, adotam 

esquiva quando questionadas acerca das biografias experimentadas dantes, neste plano, 

material.  

Se o que chamam, ali, no Ilê, “entidades” tende a ser levado, para lá, desde os 

adeptos com experiências na umbanda, aqueles frequentadores cujo ingresso nos cultos 

tidos “afro-brasileiros” ocorreu diretamente a partir do candomblé estão mais inclinados 

ao acompanhamento e proteção por parte dos, então, denominados “ancestrais”. Nesse 

comparativo particular, os últimos parecem cumprir as mesmas funções das primeiras, 

porém mediante incorporações menos assíduas, tanto quanto evadidas das presenças 

“abrasileiradas”. Intui-se, portanto, que as suas atuações aconteçam predominantemente 

de modo “discreto”, no “astral”, e sem muitas aparições para distribuir bençãos, dar 

“consultas”, realizar “limpezas”. Corporificados, as manifestações são silentes e 

indeterminadas: diversos das deidades, tampouco coincidem, nas maneiras, trejeitos, com 

os espíritos “brasileiros”. As biografias passadas desses “ancestrais” costumam, também, 
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permanecer misteriosas, apesar de alguns fiéis conseguirem alcançar – intuitivamente ou 

por intermédio das “entidades” recebidas pelos demais do terreiro – informações pontuais 

sobre a existência, física, pregressa dos seus protetores – por exemplo, os deuses que 

foram encarregado da sua regência; ou, então, a atribuição outrora exercida nos cultos. 

No entanto, entre os “ancestres’, personalidades e histórias podem, ainda assim, ser 

detalhadamente conhecidas: é o caso do espírito ali “baixado” e identificado, segundo si 

próprio, como “Zé do Vapor” – aquela figura notória e, literalmente, fundamental na 

“raiz” comunitária da casa. Durante os procedimentos etnográficos, não tive oportunidade 

de conversar diretamente com o pioneiro da linhagem, mas acompanhei situações nas 

quais ele esteve incorporado – sempre com uma bengala nos punhos – e – em meio às 

varadas corretivas, distribuídas nos candomblecistas mais relapsos – orientou a execução 

dos rituais. Ademais, obtive garantias, vindas do seu “cavalo” no templo, acerca da 

responsabilidade de “‘Seu’ Zé” na inspiração necessária ao projeto das “ferramentas-de-

santo” – insígnias metálicas, específicas dos orixás nas suas várias “qualidades”, e 

componentes dos “assentamentos” –; e, além disso, fui assegurado a respeito de, no Azun 

Dan, tais elementos, assim intuídos, reproduzirem os padrões vigentes na nossa “roça” 

matriz, o terreiro cachoeirano “Viva Deus”. 

Dadas essas diferenciações básicas entre “entidades” e “ancestrais”, é importante 

demarcar o caráter apenas tendencial da razão ora estabelecida, na qual as primeiras 

surgem conectadas aos (ex-)umbandistas e os segundos acompanham fiéis ingressados 

diretamente no candomblé. Não se trata, pois, de uma determinação mecânica, já que 

espíritos “nativos do Brasil” podem vir a se manifestar nos corpos dos adeptos sem 

qualquer vivência na umbanda, e, ainda mais, os egressos dessa última, certamente, 

contam com a proteção “ancestre”. Ainda, a palavra “ancestral”, no contexto do Azun 

Dan, aciona relações de pessoas-humanas junto aos seres “imateriais”, mas caracterizadas 

para além da ascendência consanguínea nas linhagens familiares. Tratar-se-ia, antes, 

daquelas forças despendidas das existências outrora corporais e, então, de algum modo, 

sublimadas até certa associação frente às energias naturais, divinas e cultuadas 

anteriormente, em vida orgânica, por parte delas próprias; “elos cósmicos”, portanto, 

cujas intensidades têm “reminiscências” carnais e, no mesmo tempo, alcançam a tessitura 

energética de deidades específicas. A conformação da “ancestralidade” extrapola, assim, 

os nexos hereditários, e remete às compatibilidades ontológicas do candomblecista, da 

sua divindade tutelar e do intermediário, digamos, “celestialmente” designado para 
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acompanhá-lo e/ou incorporá-lo. E cabe, também, uma outra ressalva: se os “ancestrais” 

não são necessariamente ligados aos homens e às mulheres materiais desde a ascendência 

familiar, tampouco as “entidades” arquetipicamente “nacionais” seriam, todas elas, 

“brasileiras”. No raciocínio lançado, a mim, por um dos meus irmãos-de-santo, caso tais 

espíritos fossem literalmente “caboclos”, “pretos-velhos”, “avós”, “cangaceiros”, 

“baianos”, “boiadeiros” etc., os demais “perfis” existentes, dos encarnados, estariam 

excluídos da possibilidade de futuramente, já no “além”, exercerem as funções próprias 

desses agentes. Argumento semelhante aparece nas teorias “endógenas” expostas na 

pesquisa de Diana Espírito Santo (2016), realizada no contexto da umbanda paulista. Ali, 

diversos interlocutores – não só humanos –, definem os “arquétipos” como “roupas” 

assumidas pelas potências incorpóreas na interação com as partes fisiologicamente vivas 

do cosmos sob “figurinos” “populares”, conhecidos e amplamente compreensíveis. E, ao 

invés de as manifestações performadas refletirem – ingenuamente, no plano da “crença” 

– aspectos “reais”, a priori legítimos, determinantes, das bases socioculturais do país, os 

depositários dos saberes centenários – e milenares – manipulam humildemente a tradição 

nacional, “vestindo-a”, para criar laços e oferecer o seu auxílio à maior parcela 

populacional necessitada possível.  

Ainda, um conceito aplicável, ali, no Ilê, a ambas as categorias – “entidades” e 

“ancestrais” – é o de “egum”, na sua modalidade “evoluída”. Como mencionei antes, a 

palavra alude, genericamente, à gama mais ampliada dos “mortos”, ou, sob maior 

precisão, daqueles seres outrora encarnados, mas agora desprovidos de existência física; 

diversos, portanto, dos orixás, ímpetos deíficos manifestados nas energias dos fenômenos 

naturais. Assim, já ouvi, por exemplo, sobre as “entidades” constituírem eguns que, no 

âmbito das guerras cósmicas, prestam auxílio aos humanos porque desejam e precisam 

“evoluir” rumo à própria plenitude espiritual; no mesmo tom, escutei acerca de os 

“ancestrais” atingirem seu status particular devido à “elevação” póstuma, pela retidão na 

conduta, mundana e sagrada, quando foram materializados e/ou mediante a devoção 

sistemática e vinda do nosso plano, concreto. De todo modo, se essa caracterização 

transversal surge sempre acompanhada dos qualificativos referentes à “evolução” – 

“evoluído”, “iluminado”, “sublimado” etc. –, isso sugere a polissemia do termo, cuja 

contrapartida lógica indica outras formas – “involuídas”, “assombradas”, “rebaixadas” 

etc. E, realmente, a ideia de “egum”, sem a adjetivação “positiva”, costuma invocar os 

atuais espectros de ex-pessoas carnais e alheias aos cultos, ou, também, aqueles religiosos 
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pregressos, todavia desprevenidos dos ritos fúnebres realizados, por parte das suas 

comunidades, para eliminar as ligações vividas – enquanto agentes orgânicos – junto das 

coisas presentes no cenário terreno. Intensa e permanentemente conectados às suas 

existências anteriores, logo, eles prosseguem apegados aos antigos bens, hábitos, 

predileções e relações sociais, tornando-se – muitas vezes, inconscientes da “morte” – 

“obsessores”, sobretudo, dos entes queridos, abandonados na “partida”, e de quem 

extraem as disposições vitais. Nessa referência particular, os “meros” eguns aparecem – 

conceitualmente, no mínimo – próximos das “cargas negativas”, e recebem, no Azun Dan, 

tratamento pejorativo, tanto como depreciativo. É importante, então, marcar diferenças 

entre a existência energética genérica rechaçada e ainda orientada nas ações dos 

encarnados, todavia já desmaterializada, e, no lado oposto, as lembranças respeitosas em 

torno das personalidades individuais falecidas, dotadas de afeto, valores morais e traços 

psicológicos particulares. 

* 

Apenas por essas primeiras classes e conceitos – “cargas negativas”, “entidades”, 

“ancestrais”, eguns –, já é possível imaginar as incontáveis presenças em atuação 

“discreta”, mas constante, no âmbito do Ilê Asé Azun Dan. No entanto, e ao menos na 

perspectiva das pessoas-humanas frequentadoras dali, os grandes protagonistas dos cultos 

são as divindades; e dentre aqueles deuses provenientes de “nações” distintas, como 

voduns, “jêje”, e inquices, “angola”, a ênfase, recobre, ainda, particularmente, os 

denominados orixás, “nagô”. E mesmo sob tal enquadramento, mais específico, haveria 

diversas possibilidades de classificação para descrevê-los tipicamente: segundo o gênero 

– masculinos, femininos ou “neutros” –; conforme os locais das suas origens no 

continente africano; mediante as funções cabidas quando da criação do mundo, dentre 

outras. Mas, de qualquer modo, independentemente dos critérios adotados, uma deidade 

demanda destaque e deve ocupar lugar à parte na estratégia descritiva, tamanha sua 

substancialidade nos andamentos das dinâmicas cósmicas: e eu me refiro, aqui, a Exu. 

Lembremo-nos, inicialmente, e desde aqueles mitos originários anotados por 

Woodume Azuanun, que Exu é visto, ali, como elemento primogênito do cosmos. Criado 

da existência genérica e primordial de Obatalá, composta, essa, ao mesmo tempo, por 

fatores masculinos e femininos, ele foi, assim, a primeira das presenças derivadas e já 

individualizadas. Constitui-se, então, como o resultado da procriação: de dois anteriores 

reunidos – Orixalá, princípio macho, e Odudua, lado fêmea –, tornou-se o novo, diverso 
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do ser díptico – todavia, uno – precedente. E, novamente: embora o demiurgo, Olorum, 

continue Senhor supremo do todo, coube ao indivíduo primevo – por Ele animado – 

gerenciar tudo o que possa haver de particular, visto ter sido, essa deidade, a sua 

expressão inicial. Trata-se, ora, da personalização das propriedades de existência, 

realização e indução objetiva – ou seja, em um sentido determinado –, cujos segredos lhe 

competem, por tê-las manifestado primordialmente. Qualquer “parte” considerada da 

realidade apresenta, assim, algo de Exu e, ainda, o seu próprio Exu particular, zeloso pela 

trajetória única e reservada àquilo enquanto tal. Juana dos Santos, no exame da divindade 

em pauta, comenta, mesmo, que “[...] os òrìsà [...] cada um deles tem seu próprio Èsù à 

parte [...] os animais [...] tem seu próprio Èsù de acordo com as espécies [...] as árvores, 

incontestavelmente, têm o seu poder à parte” (2012 [1975]: 142). Pois, “[...] se cada coisa 

e cada ser não tivesse seu próprio Èsù em seu corpo [ou unidade destacada na realidade], 

não poderiam existir” (p. 206. Grifos meus). 

Ainda nas menções da autora, na qualidade do poder de realização é Exu que “[..] 

tanto permite a Sangó lançar suas pedras de raio como a Òsányìn [orixá dono das folhas] 

preparar seus remédios” (SANTOS, 2012 [1975]: 144); e devido aos seus domínios, eu 

acrescentaria a deidade estar implicada, mesmo, em todas as ações, humanas ou não, 

consideradas boas ou más. Encarregado da dinâmica própria dos seres e coisas 

particularizadas – existentes enquanto tais –, e presente nos seus respectivos atos 

constitutivos, ele apenas os assente e anima, desprovido dos preceitos e julgamentos 

morais: afinal, para o engendramento do cosmos pelo Divino, sábio, benevolente, fora 

necessário estabelecer a distância referencial, Dele, no intuito de Lhe dar realidade e 

sentido. Na condição de propulsor do mundo, e desde todos os seus elementos 

individualizados, Exu, então, viabiliza a prece e a praga, direciona às divindades e conduz 

ao distanciamento das luzes, constituintes, ambos, da Criação, e cujas forças processuais 

perduram na sustentação cósmica do tempo atual. Regente das unidades singulares, esse 

orixá também se faz, portanto, um diferenciador, de modo que quanto mais as 

divergências criadas, maior será a intensidade na vibração de suas energias 

características. Por isso, muitas das confusões e desavenças acontecidas no terreiro, e fora 

dali, são atribuídas à sua influência. Dado o caráter neutro das efetivações proporcionadas 

sob atuação do deus, e visto o gosto peculiar, alimentado com discórdias, ensinam, no 

Azun Dan, sobre saber solicitar a benção de Exu: os pedidos devem estar sempre claros e 

detalhados, nunca vagos e abstratos demais, ou, do contrário, a intervenção pode ocorrer 
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oposta ao desejo proclamado – e caso o solicitante se esqueça da retribuição devida, uma 

vela, que seja, as consequências não tardam, implacáveis e desastrosas. E, certamente, 

nisso – nas condutas imparciais, maliciosas e travessas – reside muito das conhecidas, 

constantes e equivocadas associações populares estabelecidas entre o primogênito do 

cosmos e aquela figura diabólica – intrinsecamente maléfica – do universo cristão. 

Derivadas da propriedade de Exu como força realizadora, constam, ainda, a 

regência acerca dos inícios e entradas, o domínio dos caminhos e percursos, além das 

qualidades de comunicador e transportador. Se absolutamente nada existe ou pode ser 

feito sem o seu poder, para tudo o que alguém possa querer fazer, sobretudo ritualmente, 

é preciso, antes, saudar, “ativar” ou alimentar a divindade. Sua residência sacra está, não 

por acaso, localizada nos portões do terreiro, e dali há o controle das chegadas e saídas. 

Todos que lá adentram – já no começo da jornada religiosa – batem obrigatoriamente na 

porta da morada, pedem licença, clamam proteção e boa vontade no curso do dia, a fim 

de que não haja desavenças e confusões por ele provocadas. Previamente aos sacrifícios 

anuais ofertados aos outros deuses – nos respectivos meses ou épocas apropriadas –, Exu 

recebe, sempre, e especialmente, os seus próprios, várias vezes durante o ano. Quando 

dos festejos periódicos de cada deidade, antepõe-se, igualmente, o cerimonial dedicado 

ao primogênito cósmico, no qual os fiéis lhe oferecem comidas e bebidas diversas, 

ademais dos cânticos e danças de louvor. Propulsor da realidade, tem ascendência sobre 

as rotas e estradas, físicas e “astrais”, aonde ocorrem os movimentos criados e autorizados 

da sua parte. Por isso, os adeptos do Ilê, em viagem, costumam presenteá-lo com moedas 

lançadas das janelas dos automóveis no ingresso das rodovias: questionados, dizem 

“pagar a estrada de Exu” – cuja contrapartida é o trajeto, agora, sabidamente seguro. Uno 

e múltiplo, ou o “UM multiplicado ao infinito” (SANTOS, 2012 [1976]: 144), constitui 

princípio comum à totalidade dos seres conquanto distintos entre si – e diferenciados, 

diga-se, exatamente, desde a potência individualizante dos exus particulares –, e, assim, 

pode intermediá-los, colocá-los sob comunicação, a despeito das especificidades 

ontológicas. Intérprete e conhecedor dos incontáveis idiomas, leva as preces e pedidos 

humanos na direção divina, e, nesse mesmo sentido, também garante o curso preciso das 

oferendas; sabe promover articulações na convivência dos orixás, e, deles, transmite as 

demandas e respostas aos homens e mulheres da terra. Logo, entende-se, dessas últimas 

considerações, que a precedência do deus nos ritos sacrificiais e nas festividades públicas 

visa, primeiro, efetivar a realização de tais ocasiões no máximo grau; e, em igual medida, 
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salvaguardar o direcionamento e a recepção das energias, seja na entrega – e posterior 

resposta – dos ofertórios, ou, então, no chamamento do panteão, para que, nas festas, 

venha – corporificado – nos visitar e dance tranquilo, pacífico, harmônico e sem qualquer 

tipo de desacordo. 

É oportuno, ainda, falar sobre como Exu, enquanto sustentador e expressão das 

realizações particularizadas, pode fazer o impossível na garantia do cumprimento dos 

destinos individuais. Nesses termos, Juana Elbein dos Santos sublinha que dentre as 

funções designadas à divindade lhe cabe solucionar todo o tipo de problema, ou “[...] 

encontrar caminhos apropriados, abri-los ou fechá-los e, principalmente, fornecer sua 

ajuda e poder a fim de mobilizar e desenvolver tanto a existência de cada indivíduo como 

as tarefas específicas [...] e delegadas a cada uma das entidades sobrenaturais” (2012 

[1976]: 143). Para tanto, aludiriam os ditos africanos: “Exu consegue matar um pássaro 

ontem com a pedra atirada hoje”; ou, ele é quem “[...] vai ao mercado comprar azeite e o 

traz em uma peneira”. Encarregado das resoluções nos desafios cotidianos, se faz 

popularíssimo entre os adeptos esperançosos na “melhora da vida”: com obtenção do 

sonhado trabalho ou de graus mais altos e bem remunerados nas atuais ocupações; 

mediante as conquistas materiais – casas, apartamentos, automóveis etc. – e que tornam 

os dias mais confortáveis; pelo pagamento das dívidas monetárias, e coisas assim. Sempre 

próximo dos homens e mulheres, consideram-no o “mais humano dos orixás”; e nas suas 

concorridas celebrações recebe, além dos sacrifícios, presentes remetidos aos hábitos 

“mundanos”: cigarrilhas, cigarros e charutos; rótulos alcóolicos, absolutamente todos – e 

embora alguns, no afã das contrapartidas equivalentes, lhe ofereçam luxuosos uísques e 

licores importados, certa vez fui orientado: “quanto mais ‘vagabunda’ e cheia de teor, a 

bebida, melhor”. Nas preferências alimentares, destacam-se as farofas – totalidades 

formadas por diferentes e incontáveis partículas da mesma substância – e o bife de fígado 

bovino, malpassado, quase cru – processado no fogo cultural, já domesticado, mas 

desafiador à saúde, e, no limite, às existências humanas. Nas solenidades dedicadas a Exu, 

quando ocorrem os sacrifícios, a entrega dos agrados etílicos e as ofertas culinárias, há, 

no lado dos adeptos, uma nítida oscilação das condutas, ora graves, distantes e respeitosas, 

ou, então, informais, bastante íntimas e até jocosas, sob tratamentos idos do “Seu” e 

“Senhor” – “Boa noite, ‘Seu’ Exu” – aos “camarada”, “parceiro”, “parça” e “velho” – 

“Bem-vindo, meu ‘velho’!” –; esses últimos, sobretudo, se a deidade não estiver 

corporificada. Em determinada ocasião, um dos candomblecistas da alta hierarquia 
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ingressou na morada do deus e notadamente empolgado saudou coletivamente os 

“assentos”: “Boa noite, ‘velharada’! Boa noite, ‘cambada’! Boa noite, ‘putada’!”; de 

imediato, outra sacerdotisa, com graduação equivalente, lhe chamou a atenção acerca dos 

possíveis excessos no linguajar. E realmente é difícil, inclusive para os experientes 

membros da cúpula local, saber os limites, estabelecê-los, no caso de Exu: indeterminação 

pura, e que tudo realiza objetivamente. 

A despeito de sua proximidade para com os candomblecistas e da popularidade 

entre os fiéis, Exu, na intensidade orixá, dificilmente incorpora os adeptos do Azun Dan. 

Trata-se daqueles casos em que as divindades – na expressão de Bastide (1973) – “baixam 

por procuração”. Contudo, quando a representação desse deus é necessária, isso não 

ocorre mediante outras deidades, mas, sim, pelo intermédio dos seres qualificados, ali, 

como “exus de umbanda”, ou, na expressão de um irmão-de-santo – cuja entrada nos 

cultos ditos “afro-brasileiros” aconteceu diretamente no candomblé –, desde as variantes 

“pop” – contração de “popular” – do próprio Exu. De toda maneira, nas suas celebrações, 

ele se apresenta, recebe os sacrifícios e agrados, presta “consulta” aos encarecidos, 

conforme o arquétipo no qual a força sagrada assume os corpos e lhes confere 

personalidades e trejeitos maliciosos, “malandros”. E talvez essa designação, “de 

umbanda”, advenha mais do caráter arquetípico derivado da sociedade – na equivalência 

dos “caboclos”, “pretos-velhos”, “avós”, “cangaceiros”, “baianos”, “boiadeiros” etc. –, e 

não tanto – ou apenas – das heranças cósmicas mantidas na parte dos (ex-)umbandistas, 

dado que as manifestações “pop(ulares)” envolvem amplamente os frequentadores da 

comunidade: todos os “cavalos-de-santo” –  aqueles autorizados às incorporações – estão 

sujeitos, ali, a recebê-las, independente da trajetória religiosa anterior. E Exu, portanto, 

na maioria das ocasiões, quando “baixa”, o faz de modo diverso dele mesmo, distinto do 

orixá que é. Os divinos – ou as forças naturais –, afinal, não verbalizam nada – visto a 

linguagem constituir pressuposto humano –, e “só” energizam, ritualmente, nos devires-

corpóreos da natureza – por exemplo, nas ações-vento das “filhas” de Oiá, “tomadas” –; 

mas o primogênito do cosmos precisa falar mais diretamente, exercer as funções do 

intérprete, digamos, “celestial”: então, delega outros, sabidos nos idiomas “mundanos” – 

aqui, aquele da “malandragem” –, ou, segundo o conceito advindo de meu “irmão”, ele 

surgiria desdobrado e visível na face “pop”, “popular” – eloquente e inteligível. 
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Pela habilidade de Exu em manipular as dinâmicas cósmicas, e sem, todavia, 

infringir as regras do jogo, compreende-se o porquê dele, na necessidade de comunicação 

com os humanos, surgir materializado arquetipicamente como “malandro”, fluente no 

idioma “mundano”. Primeiro, vale, aqui, na face “pop”, o mesmo raciocínio já apontado 

sobre as “entidades”, e desde os argumentos expostos por Diana Espírito Santo (2016) no 

seio da umbanda paulista: para alcançar o maior número possível de pessoas, essa 

divindade – ou os seus enviados – “usa”, “põe”, uma personalidade-modelo conhecida, 

“popular”, entre os brasileiros. Contudo, diante de sua constituição e das funções originais 

– em suma, a do “realizador” inveterado e distribuído, mas apenas para particularizar, e 

que, entretanto, une, comunica, os diversos –, o “figurino” melhor cabido seria aquela 

“veste” liminar e dúbia da “malandragem”, que domina as margens, entra e sai dos 

sistemas sem prejuízo, sabe estar fora e dentro da lei ao mesmo tempo. E Exu, pois, (se) 

confunde (n)o cosmos, a fim de ordená-lo: transporta azeite na peneira; é uno e múltiplo, 

extensão e seção; orixá acompanhante dos humanos, todos, e mais humano dos orixás. 

Esse princípio energético, então, no intuito de ser compreendido, se apresenta conforme 

“vestimentas malandras”. Independente dos nomes assumidos – “Zé Pilintra”, “Tranca-

Rua”, “Exu-Caveira”, “Exu-Veludo” etc. – e das personalidades distintas e peculiares – 

FIGURA 19. WOODUME AGUESSINUM DURANTE CERIMÔNIA DE EXU (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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algumas, retraídas; outras, expansivas –, a empatia provocada advém da performance de 

hábitos “marginais”, “maliciosos”, tal praticados no “mundo”: fumam charutos ou 

cigarros fortíssimos; bebem álcool; xingam e proferem jocosidades; “coçam o saco”; 

cobiçam as mulheres do templo. No entanto, acerca da garantia no cumprimento dos 

destinos, daquilo reservado, a nós, individualmente, não há qualquer ser tão confiável 

quanto o Exu munido de sua capacidade subversiva. 

Próximo da vibração energética de Exu cabe também mencionar os cultos, no 

templo, dedicados à Bombogira: uma potência análoga àquele primeiro, porém, feminina. 

Ali, ninguém comenta, acerca dela, como fosse propriamente “divina”, embora tenha a 

sua residência particular e, lá, receba, no “assento” comum, os sacrifícios nas iguais datas 

do “equivalente” masculino; mas, por outro lado, os frequentadores não constroem, nesse 

caso,  “assentamentos” pessoais – e lhe dedicam, à Bombogira, um dos seis ponteiros 

constantes nos “fetiches” individualizados de Exu. Ainda, tampouco a “fêmea” elege 

“filhos” e “filhas”, enquanto o outro – “macho” – tutela diretamente algumas poucas 

“crias”126. Assim, é difícil mensurar com precisão o quanto ela se faz força relativamente 

autônoma ou, então, constitui prolongamento, intensidade feminilizada, do primogênito 

cósmico. De qualquer modo, esse ímpeto parece influenciar as situações ligadas à vida 

prática dos adeptos e costuma ser procurado para a resolução das questões sobre emprego, 

conquistas materiais, anulação de feitiços e, em especial, relações afetivas. Incorporada, 

a força “veste”, novamente, o arquétipo “malandro”, agora, já no lado “mulher”. Nessas 

ocasiões, das materializações, sobretudo, “nas” fiéis, há tendência em denominá-las, 

coletivamente, “pombas-gira”, e não “bombogira”. Elas surgem equilibradas entre a 

jocosidade – pois xingam (“venha cá, seu filho-da-putinha!”) e usam temáticas, tanto 

quanto metáforas, sexualizadas – e o sensual – discreto ou, às vezes, tímido –, além do 

caráter maternal – cuidadoso, paciente e carinhoso. A despeito dos traços arquetípicos, 

têm nomes, personalidades e poderes idiossincráticos – todavia, no campo de atuação 

mais restrito dessas “senhoritas” –; e algumas das alcunhas pelas quais atendem são, por 

exemplo: “Teresa-da-Praia”, “Dama-da-Noite”, “Maria Padilha”, “Maria Mulambo” ou, 

simplesmente, “Lola”. Diversas dos exus, preferem o charme da cigarrilha à imponência 

do charuto; a sutileza requintada e meio kitsch das espumantes e licores ao punch vigoroso 

 
126 Embora isso possa não ocorrer em alguns outros terreiros, Exu, ali no Ilê Asé Azun Dan, reivindica seus 

“filhos” que, para ele, são iniciados. Há, hoje, no templo, algo em torno de cinco ou seis candomblecistas 

tutelados por essa divindade, e, logo, nesse sentido, o deus não é dos mais recorrentes, todavia existam 

adeptos regidos por forças ainda mais raras de se apresentarem sob essa condição. 
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da cachaça. E o artifício que “dá jeito nas coisas”, aqui, não encontra, digamos, a ginga 

do capoeira – dançarino e lutador –, mas, sim, o persuadir fino, de quem conquista na arte 

da sedução.              

* 

Se Exu escapa das classificações – mas, ao mesmo tempo, constitui um 

“mediador” em todas elas –, quanto às outras forças apresentadas ali, no terreiro, e que 

compartilham do status propriamente divino, uma possibilidade para organizá-las, e, 

segundo esse princípio, descrevê-las, é a diretriz do “xirê”. O termo remete ao 

encadeamento padrão pelo qual as divindades são invocadas no seio de determinado 

templo quando das celebrações rituais. Normalmente surgido na referência da festa 

pública, alude à sequência dos cânticos e toques particulares, dedicados a deuses 

específicos, e, ainda, àquela soma mais ampla do panteão entoado sucessivamente no 

festejo. Com a exceção de Exu, essa seriação, no Azun Dan, vai de Ogum até Oxalá, 

mediante nomeações extraídas da matriz “nagô”. Vale situar também que, nas 

festividades, os religiosos reverenciam, genericamente, por exemplo, a deidade Xangô, 

iorubana, e o seu nome não só abrange “qualidades” várias – Xangô Agodô, Aganjú, 

Afonjá etc. –, como agrega, na ocasião, as demais energias divinas e ontologicamente 

compatíveis, embora advindas de diferente “nações” originárias – ou, no ínterim festivo 

reservado ao citado orixá, costuma “baixar” o vodum, “jêje”, chamado Badé, e os 

percussionistas podem reivindicar canções invocatórias do inquice, “angolano”, Zazi. O 

“xirê” dali – enfático; porém, includente – me parece, assim, um guia fortuito na 

ordenação das potências cósmicas em pauta a partir de agora. 

Mediante a diretriz proposta, quem inaugura a sequência é Ogum, divindade 

associada ao elemento “terra” e cuja regência mais comentada, no Ilê, ocorre sobre os 

metais, em geral, e especialmente o ferro, como se sabe, abundante no solo. Pertencem-

lhe, portanto, os instrumentos metálicos: pás, enxadas, foices, serras, e, notadamente, as 

facas. Se Oxalá, “pai” da criação, e mais “velho” dos orixás, finaliza o “xirê”, a vanguarda 

divina, por outro lado, decorre, primeiro, do caráter relativamente “jovem” de Ogum, 

remetido aos itens civilizatórios, “culturais”, “humanos” e recentes, posteriores ao mundo 

“puramente ‘natural’”. Além disso, a posição dianteira advém, ainda, da sua destreza no 

uso das ferramentas que domina e permitem abrir picadas e avançar nos caminhos, 

terrenos e do cosmos. Logo, tais funções são divididas com Exu: ambos, afinal, reinam 

nas entradas e estradas, pelos seus ímpetos, desobstruídas. Os dois também compartilham 
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da faca, ritualmente chamada “obé”: mas enquanto o deus ferreiro a reivindica no 

composto metálico, o próximo age desde as propriedades do corte em criar, 

individualizar, novas partes provenientes de um todo pregresso. Talvez, dada à disposição 

necessária na manipulação dos artefatos cabidos, os “filhos” de Ogum sejam tidos pessoas 

impetuosas, obstinadas e, no limite dessas características, muito teimosas; qualificam-nos 

impulsivos, segundo aquela imagem da punhalada precisa, brutal e irrefletida, que, 

quando ponderada, não dá mais possibilidade do retorno. Lutadora, a energia cobre a 

guerra, e Ogum, arquetipicamente assume predicados militares, bélicos – os do “general” 

–, e isso equilibra a intensidade anterior: a principal arma no seu afiado arsenal autoriza 

um único golpe, certeiro e letal; e, contudo, requer destreza, cuidado, técnica e estratégia 

– ou, caso contrário, fere as mãos de quem outrora pretendia operar um corte. Ademais, 

no Ilê Asé Azun Dan, os “escolhidos” da divindade devem usar, tipicamente, insígnias 

distintivas azul-escuro, iguais às constantes nos “assentos”, dispostos, alguns, sob o 

refúgio sagrado do orixá, não obstante haja oguns afeitos à permanência “no tempo”, 

livres, porém vigilantes e camuflados – semicobertos – na vegetação. 

O segundo deus invocado no “xirê” é Logum, considerado, ali, no Ilê, uma 

divindade “adolescente”, filho mítico de Odé e Oxum. Não são muitos os fiéis 

“escolhidos”, contemplados com a sua tutela, e dificilmente se encarna nas “crias” fora 

das festividades públicas e dos ritos sacros em seu louvor. A partir do terreiro, tenho 

impressão sobre essa deidade ser definida mais diante das qualidades levadas do pai e da 

mãe legendários, e menos, digamos, pelos próprios atributos. E isso, certamente, possui 

alguma – ou toda – lógica. Fala um mito, que Odé – “senhor das matas” e exímio caçador 

– e Oxum – “rainha” da água doce – viviam juntos, mas, de tão vaidosos, eles passaram a 

disputar acerca das respectivas belezas e acabaram se separando: Logum, pois, começou 

a habitar as florestas, do pai, por seis meses; já no resto dos dias, vive junto da mãe, nos 

rios. Dele, leva propriedades do caçador, sobretudo agilidade; dela, recebeu aptidões para 

pesca, como é a paciência; de ambos, traz suas lindas feições. Dessa fórmula decorre, 

também, a ideia da mudança de sexo ao longo do ano: se em um semestre aparece 

“macho”; no próximo, surge fêmea. Certa vez, uma das mais antigas adeptas da casa me 

definiu o orixá como “pré-adolescente, menininho”, e, agora, por si só, tal arquétipo 

contempla a força particularmente leve, alegre e vivaz do seu conteúdo energético. Dentre 

meus conhecidos, os “filhos” da divindade têm traços de personalidade especialmente 

serelepes, brincalhões, e, entretanto, ingênuos, pouco maliciosos. No Azun Dan, Logum 
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– enquanto “assento” – permanece abrigado na vivenda paterna – de Odé –, e os fiéis 

dignos da proteção fornecida desde o deus juvenil são identificados sob uso dos sinais 

azuis celeste, advindos do pai, em meio ao dourado, que alude à mãe, Oxum. 

Na sequência do “xirê”, evoca-se o próprio Odé, pai mítico de Logum. Trata-se 

do “senhor” das matas e florestas, ambientes nos quais circula com extrema agilidade e 

sem qualquer restrição, e aonde empreende a caçada e exercita posturas pacientes, 

estratégicas, além da perícia que lhe é tão característica. É, portanto, orixá ligado à “terra” 

e provedor, capaz de garantir a fartura alimentícia. Se em outros locais, chamam-no 

“Oxóssi”, ali, no Azun Dan, tal nome remete a certa “qualidade” – intensidade 

especificamente feminina – dessa energia geral, “Odé” – termo, esse, na realidade, 

constituído como título, “o caçador”, outorgado à força cósmica, diante das suas 

particularidades 127 . Para citar uma situação concreta, determinado frequentador do 

terreiro sofreu, há alguns anos, um Acidente Vascular Cerebral (A.V.C.); e poucos dias 

após o ocorrido, felizmente, ele já pôde retornar à rotina religiosa, quando, no caso, 

aconteciam os ritos anuais ofertados ao deus das caças; e embora o acometido fosse – e 

ainda seja – “filho” de Omolu, toda a comunidade, então mobilizada, suplicava, pelo 

“irmão”, para que Odé lhe “abençoasse e o ‘cobrisse’, de calma, tranquilidade e paciência: 

as mesmas habilidades necessárias e próprias dos caçadores” – pois, só assim o fiel recém 

enfermo poderia manter regulada a pressão arterial, excessivamente alta. Cabe esclarecer, 

aqui, sobre essa postura aparentemente passiva derivar da capacidade, comum nos 

predadores, na manutenção do equilíbrio emocional em quadros de tensão: ou seja, nada 

tem a ver com inércia. Na realidade suas “crias” são bastante práticas e ativas – e em 

certas ocasiões tendem até mesmo a ser impacientes, irritadiços, se, por exemplo, o ritmo 

peculiar dos “eleitos” de Omolu os atrasa nos afazeres –; e desse perfil “estrategista” 

decorre novo traço, notável, típico, do temperamento daqueles regidos por Odé: mantêm, 

quase permanentemente, no semblante, as feições desconfiadas. A afinidade ontológica 

da divindade dona do mato extrapola os laços estabelecidos com Oxum, de quem é 

marido, e o filho, Logum. Existem adeptos que o consideram irmão de Ogum, não só dada 

a coincidência no domínio do elemento “terra”, mas, também – intui-se –, devido à caça 

 
127 Conforme explicação certa vez concedida por um ogã do Ilê Asé Azun Dan, “odé” é uma titulação, 

traduzida como “caçador”, e, assim, o epíteto se aplica a todos orixás afeitos à caça. Nesse sentido, Ogum, 

quando manuseia lanças e flechas – no exercício dessa atividade –, seria “odé”, mas a divindade Odé não 

deve ser confundida com Ogum. No caso do “senhor” das matas, tal coincidência, entre a sua identificação 

particular e o título mais geral, parece, localmente, lhe conferir e reconhecer primazia nos seus domínios 

característicos.     
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pressupor instrumentos cortantes – lanças e flechas – e, muitas vezes, em parte, metálicos. 

Rumo ao plano das “entidades”, o orixá mateiro, certamente, ostenta a energia mais 

compatível àquela dos “caboclos”, e, logo, os protegidos de Odé, e simultaneamente 

egressos da umbanda, acessam esses seres, nativos, “selvagens”, mediante relativa 

facilidade. Os tons distintivos, agora, oscilam entre azul celeste e verde escuro, sempre 

foscos; e o “senhor” das matas, igual a Ogum, tanto repousa no seio das moradias 

sagradas, quanto gosta da camuflagem – solto, “no tempo” –: vê-se “assentamentos” de 

seus tutelados por ambos os ambientes. 

Enquanto Odé rege e guarda as matas e florestas como um todo, na sequência do 

“xirê” – ainda dentre os deuses reunidos no elemento “terra” –, Ossanha é tida a 

proprietária, em especial, das ervas e folhagens. E o conhecido ditado, vigente nos 

terreiros, de que “sem folha, não há orixá”, indica a sua importância nas ações praticadas 

e constitutivas da religião. Para os filhos-de-santo, o ímpeto cósmico liberado quando da 

origem do universo, a lhe conferir movimento, permanece, sempre – e até hoje –, sob 

fluxo e permeia todas as coisas – aquela mesma energia, mas, nessas, particularizada. 

Trata-se, portanto, de uma cadeia vital disseminada e, a priori, incontrolável. Todavia, 

esses conteúdos – do substrato original – podem ser mágico, ritual, relativa e 

deliberadamente manipulados, direcionados, e, isso, desde as essências presentes, e, ali, 

mais latentes, em certos componentes da realidade: sobretudo, o sangue, fluido vivífico 

por excelência. Porém, ocorre, também, que a vida corta transversalmente o cosmos, e, 

logo, não está limitada aos seres orgânicos; e há, pois, muitos tipos de “plasma” para além 

do “vermelho”, próprio das pessoas-humanas ou daqueles animais biológica ou 

socialmente próximos da humanidade. E dentre esses, conforme enumerado no trabalho 

de Juana dos Santos (2012 [1976]), constam o rubro, dos reinos vegetal e mineral (azeite 

de dendê, mel, cobre, bronze etc.)128; o branco, nos domínios precedentes, somados ao 

universo animal (seivas, sais, giz, saliva, sêmen etc.); e, enfim, nessas três frentes, o preto 

(sumos, carvão, cinzas de animais etc.). Decerto, o “sangue” escuro extraído do suco das 

folhagens é a substância essencial mais utilizada nos templos, independente da “nação” 

considerada. Afinal, das folhas – cada qual de uma divindade específica, mas, na 

 
128 Segundo a mesma autora, os povos “nagô”, tradicionalmente, e ao menos na seara religiosa, reconhecem 

apenas três cores primárias: branco, preto e vermelho. Nessa concepção, os tons amarelados – do mel, do 

cobre, do bronze, por exemplo – são diluições da última coloração na mencionada tríade; no mesmo 

princípio, o verde e o azul conformam tonalidades amenas do preto. Assim, a partir dos “sangues” alvo, 

negro e rubro, todo o universo está contemplado no espectro das substâncias vivíficas desde as suas cores 

básicas.   
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totalidade, pertencentes à Ossanha – deduz-se potência dos orixás in natura e mediante 

recursos “fáceis”, disponíveis, cultiváveis. Assim, combinados, tais vigores sacros, agora, 

compõem elixires e banhos capazes de reestabelecer a sanidade nos enfermos, o vigor dos 

enfraquecidos, a purificação nos poluídos e o prosperar dos pobres. No seio do panteão, 

qualificam-na, por isso, feiticeira e “farmacêutica” divina: regente e conhecedora dos 

segredos curativos mediante arranjos e dosagens precisas daqueles itens oferecidos nos 

seus domínios. Ela costuma ser recordada, da parte dos adeptos, já no início do processo 

mágico botânico: ao adentrar nas matas com intuito de apanhar ramas, os fiéis devem 

restituir Ossanha, dando-lhe uma moeda, depositada no solo – ou, ao menos, eles 

necessitam saudá-la. E embora não reivindique, no Azun Dan, muitos “filhos”, é 

constantemente homenageada, por ser deidade tutelar de um dos líderes rituais da 

comunidade. Sem sexo definido, tratam-na, ali, sempre como fêmea – “‘Dona’ Ossanha”. 

Ademais, fica invariavelmente “no tempo” – desprovida de morada própria –, e tem no 

verde escuro – mas brilhante e translúcido – a sua cor diferencial. 

Na sequência do “xirê”, e já entre os orixás ligados ao elemento “fogo”, o primeiro 

dos evocados é Xangô. Uma característica essencial dessa divindade remete à sua sabida 

existência pregressa como humano. Contam ter sido rei na dinastia de Oió, capital das 

grandes cidades iorubá, e o seu caso constitui um “limite” em meio àqueles de sublimação 

no pós-morte. Não se trata, aqui, da elevação energética desde os cultos prestados aos 

outrora sacerdotes, e até que tangenciem as forças naturais antes adoradas por si próprios: 

a figura real adquiriu o status, mesmo, das deidades. Talvez o caráter “terreno”, histórico 

e dinástico, biológica e socialmente “derivado”, permita contemplar algo das associações 

do deus com um dos seus fatores distintivos no universo – o fogo. Afinal, das imagens 

recorrentes acerca do segundo, consta a lembrança de tempos remotos, pré-tecnológicos, 

da sua presença na superfície terrestre, originada nas descargas elétricas vindas do céu. 

Hoje, conforme os preceitos científicos, o brotar das chamas mediante tal dinâmica pode 

ser descrito dos encadeamentos de fenômenos, digamos, “primários” passados nas nuvens 

– a saber, específica e resumidamente: as tensões e atritos, provocados nos ares revoltos, 

da água e do gelo não precipitados. De todo modo – visto a intencionalidade em desprover 

as racionalizações acadêmicas dos a priori –, o fogo, primitivo, natural e exterior do 

planeta, advém das interações ocorridas “acima” e pressupõe elementos diversos dele e 

distintos perante si – ar e água. Isso é, pois, no âmbito da natureza, divina, a analogia de 

Xangô, divinizado, na sociedade: equiparável à centelha que incinera, ele descende da sua 
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estirpe; e, sob passado humano, só o faz porque dois outros, distantes do deus e de cada 

qual mutuamente, lhe procriaram. E para tentar fortalecer a hipótese da “derivação” do 

fogo originário (e) de Xangô, cabe enfatizar, também, o domínio da deidade acerca dos 

rochedos e pedreiras, no geral, e, sobretudo, daqueles exemplares perigosamente 

escapados, descendidos, dessas bases geológicas, em metáfora, atirados das suas mãos, 

situadas em plano superior129. Já na seara da civilização, o Monarca de Oió preside as 

questões judiciais: do caráter real, manteve o monopólio das sentenças, porém julgadas, 

agora, na perspectiva divina e onisciente. E daí lhe cabe perfeitamente nos punhos o 

“oxé”: um machado duplo, característico, cujos gumes têm fios e alcances equidistantes; 

instrumento, inclusive, por si só, remetido ao controle da madeira, e, ademais, as árvores 

aludem às ramificações, filiações, genealogias e dinastias – ou seja, novamente, 

“derivações”. No leque das afinidades cósmicas, o Rei alcança, além de mais relações e 

personalidades, três esposas míticas: Obá, Oiá e Oxum. E, do “pai”, os “filhos” carnais, 

majestosos até no porte físico – às vezes, soberbos –, tendem a herdar, portanto, a 

virilidade, o orgulho da aparência pessoal e as posturas galanteadoras. Os tons de Xangô 

são vermelho-e-branco, juntos, com predominância do rubro. Seus “assentamentos” estão 

sempre abrigados na residência sacra e ostentam, invariavelmente, itens confeccionados 

em lenha, tais quais gamelas e pilões, indicadores, os últimos – pelo ato de “pilar” –, da 

varonilidade do soberano anunciado nos trovões. 

Subsequentemente, nos festejos públicos, os fiéis saúdam, tocam e dançam para 

Oxumarê, deus(a) de tudo que é longilíneo, da dinâmica, do equilíbrio e das 

transformações. Entre os traços mais característicos dessa divindade está a indefinição do 

seu sexo; e enquanto alguns a dizem hermafrodita, outros comentam sobre ela oscilar no 

decorrer do ano: durante um semestre surgiria “macho”, e nos demais dias mostrar-se-ia 

“fêmea”. Sob o mesmo princípio – das mudanças constantes –, pode ser vislumbrada tanto 

nos céus, na formação do arco-íris, como no solo, quando se apresenta conforme serpente 

– ou “dan”, segundo a terminologia professada pelos fiéis do terreiro. E em ambos os 

casos, recebe sua salva particular – “arroboboi!” –: no primeiro dos cenários, entoada 

feliz, empolgada; mas na imagem seguinte – e sobretudo se a encontram nas matas –, lhe 

lançam o brado de modo receoso, temerosamente. Do lado “dan”, tem a agilidade e o 

 
129 Apenas para reforçar esse ponto, transcrevo, aqui, um trecho da música interpretada por Noriel Vilela, 

intitulada “Saravando Xangô”: “Xangô fala, a terra treme/ Sua palavra é lei/ Filho de Xangô não teme/ 

Porque é filho de Rei/ [...] A pedra rolou, não caiu/ O povo gritou ‘agô’ [‘desculpas’]/ A pedra rolou não 

caiu/ Saravá, meu pai Xangô”. 



169 
 

movimento; e certa vez, um membro da “roça” citou determinada lenda na qual Oxumarê, 

uma serpente descomunal, envolta no planeta, à imagem daquelas cordas enroladas nos 

piões, conferiu rotação, dinamismo, ao mundo, e, então, proporcionou o alternar dos dias 

e das noites, além do suceder nas estações anuais – eventos, portanto, cíclicos e 

repetitivos, e, ainda assim, variações renovadoras, análogas às dos ofídios na mudança 

das escamas e trocas de pele. E já da manifestação no arco-íris advém a sua regência das 

chuvas, e em especial dos “chuviscos”: é no garoar ensolarado, enfim, que o fenômeno 

celeste, multicolor, acontece mais frequentemente. Precipitada, ela traz, do céu, energias 

e mensagens aos humanos, e comunica, pois, os dois planos mutuamente, “atando-os” 

desde as feições divinas alongadas – coloridas, nos arredores das nuvens; rastejantes, 

camufladas, no quadro terrestre. E se um fiel incorpora o orixá, molham-no nas mãos e 

pés, e, de longe, alguém joga água – chegada em gotas – na direção da deidade. No 

entanto, Oxumarê compõe o rol do “fogo”, visto a relação mantida com Xangô. Nesse 

sentido, parte dos candomblecistas alega o Rei de Óió odiar ou temer a morte e os mortos, 

dado, da existência outrora humana, ter passado a experiência de enfrentá-la; e parcela 

distinta, contudo, enfatiza a face mais “positiva” do ocorrido, que revelou, ao monarca, 

os segredos da vida, corpórea e na posteridade: de qualquer maneira, nas situações 

marcadas pelas ações e presenças dos eguns, quem o representa é a divindade aqui 

descrita. E mediante as qualidades dessa última, os “filhos” – diferenciadas sob o uso dos 

ornamentos verdes e amarelos, intercalados – lhe prestam culto sempre “no tempo”, onde 

fica “assentada”. 

Ainda entre as divindades ligadas ao mesmo elemento, Omolu ocupa a posição 

seguinte. Aqui, contudo, não se trata do fogo presente na superfície terrestre, como no 

caso de Xangô, mas daquele que arde no âmago do planeta. Por isso, no Ilê, sua regência 

mais reconhecida na natureza abrange vulcões e outros acessos às camadas profundas do 

globo, embora também seja associado com a “terra” que constitui o solo planetário de 

maneira geral – e enquanto os minérios, animais, folhas, árvores e rochas, ali constantes, 

têm correspondências específica e respectivamente em Ogum, Odé, Ossanha e, nos dois 

últimos fatores, Xangô. Decerto, para além do “xirê” local – considerado todo o panteão 

constitutivo dos cultos nomeados “afro-brasileiros” –, as forças particulares de Omolu são 

das que despertam maior devoção, respeito e temor nos candomblecistas. No Azun Dan, 

tal fenômeno encontraria respaldo, por si só, na ascendência do deus sobre Woodume 

Azuanun – fundador da comunidade sagrada –, de modo a fazê-lo, assim, patrono cósmico 
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dali – ou, deidade à qual o templo foi oferecido pela sua liderança, humana, pioneira. 

Entretanto, em todos os terreiros onde há culto de Omolu, lhe conferem a primazia nas 

questões acerca dos adoecimentos e das curas, algo que, no limite, expressa o poder 

diretamente relacionado ao morrer ou viver – afinal, conforme meus parentes-de-santo 

costumam repetir: “se tiver saúde, do resto a gente pode ir correr atrás”. E quando os 

adeptos se paramentam para recebê-lo, incorporados, ele veste uma cobertura, como fosse 

um capuz, de palha-da-costa – chamada “azê” –, cujo caimento oculta a face e quase 

totalmente o tronco dos que, agora, tornar-se-ão, por alguns momentos, divinos e com 

aspectos misteriosos, inconfundíveis, impressionantes. Quanto às vestimentas peculiares, 

há certa lenda, bastante conhecida nos candomblés, capaz de explicá-la: Nanã, deusa dita 

das mais velhas na religião, teve dois filhos; um deles, Oxumarê, lindíssimo, manifesto 

no arco-íris; o outro era, pois, Omolu, “deformado” e abandonado pela mãe, que sofria ao 

vê-lo “feio”; determinado dia, Iemanjá o achou, ainda bebê, chorando na areia da praia, 

machucado, atacado por caranguejos; sensibilizada, ela adotou aquela criança, tratada sob 

proteção e reserva no “azê”; de tamanha dedicação, cuidado e amor recebidos, já crescido, 

o, antes, órfão se formou, são, guerreiro, feiticeiro e caçador, além do monarca da região; 

conciliado com a progenitora, possuía tudo – duas mães, até –, e, todavia, manteve os 

trajes rústicos, de palha, da infância, mas porque assumiu feições tão belas e 

resplandecentes que desautorizadas e insuportáveis aos olhos leigos das pessoas carnais. 

E o mesmo mito ajuda na compreensão do título outorgado como “deus da varíola”, pois 

essa, metonímica das doenças, acomete os infectos deixados “quentes”, febris, e 

desfigurados; e, na via inversa, o potencial epidêmico da moléstia sugere um sentido 

possível do xaxará: varetas conjuntas, instrumento ritualístico que compõe as vestes de 

Omolu – “[...] a vassoura com que [...] [ele] varre os humanos como folhas secas” 

(BASTIDE, 2001 [1958]: 142). Conquanto muito poderoso – e enigmático, reservado, 

noturno, figurativamente recolhido no “azê”, ou, então, nas cavernas, grutas e tocas 

naturais –, não é, na essência, mau. Nas sua aparição encarnado, mediante os trejeitos 

espasmódicos – de quem, por dentro, queima em febre –, a postura curvada e o andar 

lentíssimo – indícios da idade cósmica avançada – nos abraça – imponente, porém íntimo, 

carinhoso – e distribui bençãos; e munido do feixe mágico e capaz de exterminar, prefere 

“limpar” os males, orgânicos ou espirituais. Chamam-no, amável, respeitosa e 

prudentemente de “O Velho”: seja na alusão à sabedoria inerente aos que carregam 

tamanha força, ou para controlar as invocações e os “incômodos” desnecessários. Os 

protegidos de Omolu – e eu, no caso, confirmo esta regra – mantêm as “coisas” sacras, 
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invariavelmente, repousadas na morada cabida, e, ademais, nossas colorações são branco-

vermelho-e-preto, alternados. Enfim, visto a constante menção do seu nome no trecho ora 

redigido, e o esforço em diluir os limites entre, por um lado, as teorias cósmicas dos meus 

orixás, amigos e família-de-santo, e, no seguinte, as projeções acadêmicas da “natureza”, 

“cultura”, “sociedade” etc., em obrigação religiosa não posso seguir sem saudá-lo, e 

desprovido das aspas: Atotô!, meu Pai!130 

 

 

Adiante, o ínterim dedicado à “água” é inteiro formado por orixás fêmeas. Visto 

que, como mencionei anteriormente, Orixalá – princípio criador masculino – leva na sua 

composição, além do ar, o elemento aqui em questão, enquanto à Odudua – energia 

original feminina – foi atribuída a terra, talvez, desse particular, exista, acima, uma 

relação secundária. Pois, embora não se resumam a tanto, as mulheres costumam estar 

associadas ao seu caráter inerentemente “materno”, ou àquela capacidade de gestação e 

concepção da vida; e do mesmo modo, o solo – feminal – dá frutos – alimentos, sustento 

 
130 “Atotô!” é a saudação particular de Omolu, e que, na tradução – “Silêncio!” – lhe revela muito do caráter. 

FIGURA 20. UM OMOLU, NO AZUN DAN, VESTINDO "AZÊ" (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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–, mas apenas quando umedecido, irrigado. Isso, conforme já observou Juana Elbein dos 

Santos (2012 [1975]), invocaria a presença do sêmen – fluido vital masculino – ou da 

chuva, e, assim, as constituições de Orixalá e Odudua no processo da criação 

permaneceriam iguais. No entanto, suponho ter havido certa “supressão”, possivelmente 

histórica, do consorte masculino, a proporcionar uma ligação, agora, direta entre 

feminilidade e água – essa segunda, somada à terra –, na condição de fatores “férteis” e 

provedores últimos da vida. De qualquer maneira, das divindades saudadas nesse ponto 

do “xirê”, Obá é a primeira. E, até hoje, só pude conviver, no Ilê, com uma única “filha” 

da deusa; e pela baixa frequência divina por lá, são, assim, poucas as informações 

circuladas a seu respeito. Contudo, lhe atribuem características guerreiras, e – dizem os 

mitos – na sua sucessão constante de lutas ela venceu vários “homens” – no meio dos 

quais, Xangô e Oxalá. Inicialmente insubmissa e combativa, remetem-na às águas 

particularmente revoltas das pororocas e cascatas mais violentas. E a despeito dos traços 

fortes, é quase sempre referenciada ante conexões estabelecidas com outros: sobretudo, o 

“patrono da justiça”, de quem se fez esposa, e a rival, Oxum. Uma lenda, bastante popular 

nos terreiros conta Obá tal a “mulher” de Xangô, casado, ainda, com Oiá e, sua preferida, 

Oxum; e visto o carinho diferenciado distribuído da parte do Rei, ela, a protagonista, 

perguntou à predileta sobre como ter, também, tamanha atenção; ouviu, então, certa 

resposta dissimulada: o marido adorava saborear um amalá131 cujo tempero secreto era 

feito de orelhas; apaixonada, na ânsia da conquista, Obá amputou a dela própria, preparou 

o prato e serviu ao monarca, que, colérico e enojado frente àquilo, lançou, no lugar do 

afeto, severas repreensões. O enredo explica, enfim, os motivos acerca de as duas 

“fêmeas”, se incorporadas, jamais compartilharem da mesma cena; ajuda, ademais, na 

compreensão do “transe” divinal, sempre com um dos ouvidos oculto sob as mãos da fiel, 

ou coberto por pano; e, igualmente, traz o amor da deusa das tonalidades corais dedicado 

a Xangô, e ao ponto de, no Azun Dan, ela estar “assentada” na mesma residência dita, ali 

– quase invariavelmente –, “dele”. 

Do mesmo modo que Obá, Ewá, também é um orixá fêmea, ligado à água; e, 

assim como na situação da primeira, há, hoje, ali, no Azun Dan, apenas uma única “filha” 

dessa deusa. Logo, trata-se, igualmente, de outra divindade sobre quem circulam poucas 

informações. No domínio da natureza costumam associá-la à neblina, ao nevoeiro e às 

 
131 O amalá é a refeição votiva mais frequentemente preparada para agradar e fortalecer Xangô, e a receita, 

servida muito quente, inclui quiabos, cebola, azeite de dendê e camarão.  
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nascentes dos rios, nominadas, essas, por alguns, “olhos d’água”; e isso talvez aponte o 

seu poder sobre a vidência. Dizem, compartilhar com Oxumarê, o irmão mítico, da 

energia do arco-íris; e as suas vestes têm, então, tons leves, rosados, tais quais os do sol 

refletido nas nuvens durante certos fins de tarde, quando Ewá pode ser vislumbrada nos 

céus. Nos trajes rituais, leva, ainda, um tecido que segura na primeira das mãos, lhe 

envolve, em espiral, o braço, perpassa as costas e, equivalente, segue no lado oposto até, 

de novo, ela empunhá-lo: alusão à “dan” – serpente –, assumida a exemplo do deus 

irmanado; sob essa referência, ambos usam o “brajá”, ou colar transversal, composto de 

búzios imbricados, conforme as escamas dos ofídios. Além do mais, a deidade rege o 

princípio da “pureza”, distinta, diga-se, daquilo considerado “ingênuo”, pois Ewá, sagaz, 

nos mitos, salvou Ifá, encalçado pela morte, e ganhou, dele, capacidades premonitórias132. 

No Ilê, “pura”, só aceita a iniciação em meninas virgens e não ultrapassados os dezesseis 

anos de idade; do contrário, toma distância da “eleita”, agora consagrada para alguma das 

demais fêmeas. O “assento” dela, multicolor, característico, lembra uma fonte; permanece 

nas margens do córrego atravessado no templo, mas aonde o fluxo d’água corre sereno, 

tranquilo. Nesse caso, os tons diferenciais são corais, porém claros, além das intensidades 

próximas daquela rosa e que, às vezes, prenuncia o pôr do sol. 

Ao contrário do que ocorre com Obá e Ewá, Oiá é orixá popularíssimo no Ilê Asé 

Azun Dan, e, ali, são muitas as suas “filhas” – e alguns, os “filhos”. A presença da deusa 

pode ser sentida no tensionamento elétrico do ar, acompanhado das rajadas de vento, no 

momento imediatamente anterior às tempestades; ou, então, na caída, mesmo, do 

aguaceiro, quando as fortes correntes atmosféricas tornam a chuva revolta e o céu se 

ilumina sob clarões. Isso indica as relações entre ela e Xangô, seu marido mítico. Ambos 

compartilham a regência dos raios, e “caminham” juntos: na ocorrência do relâmpago, 

imediatamente, ou segundos depois, o esposo também anuncia presença no ronco gutural 

de trovão. Ontologicamente compatíveis, algumas “qualidades” dela estão próximas do 

fogo, elemento próprio da amada majestade – e, eu recordo, surgido desde as centelhas 

celestes. Um mito reproduzido por Juana Elbein dos Santos (2012 [1975]) conta que do 

 
132 Desde alguns dos mitos anotados por Woodume Azuanun, e sistematizados no capítulo inicial da tese, 

relembro que, ali, existe uma teia relacional entre odus, humanos e orixás: os primeiros seriam responsáveis 

por intermediar, desde lições gravadas, o diálogo dos segundos com as deidades; ainda, caberia a Orumilá, 

sob aporte dos odus, sanar as dúvidas lançadas, da terra, aos deuses, mas quem traria as respostas seria, 

justamente, Ifá – logo, portador, também, das capacidades premonitórias. No mito aludido nesta seção do 

texto, a morte acossa a última divindade, e essa encontra Ewá enquanto ela lavava roupas na fonte; a fêmea, 

sensibilizada, oculta Ifá em sua cabaça, indica um rumo errado e despista aquele agente perseguidor; 

agradecido, ele agracia a salvadora, dando-lhe o dom da vidência.      
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matrimônio de Oiá e Xangô nasceram, primeiro, oito filhos, todos mudos; mediante as 

orientações recebidas de um adivinho, realizados os sacrifícios indicados, conceberam, 

finalmente, o nono, capaz da fala, porém com voz inumana: e esse último foi chamado 

“Egun”. Tal termo, no seu turno, designa tanto os mortos, de maneira geral, e, às vezes 

até pejorativa, como aqueles ancestres, coletivos ou individuais, dignos da elevação pelo 

recebimento de cultos. O relevante, aqui, é a maternidade do orixá perante esse filho, 

sobre quem exerce, portanto, controle; pois isso explica certa função cosmológica 

fundamental da divindade: ela encaminha, ao devido lugar, dentre os nove “oruns” – ou 

planos de existência –, as outrora pessoas-humanas, agora desencarnadas – o que lhe 

rendeu um título: “Iansã”, corruptela da expressão iorubá “Ìyá-mésàn-òrun”, ou, segundo 

Juana dos Santos (2012 [1975]): 130), “Mãe dos nove òrun”. Assim, se ela consegue 

transitar da água ao fogo – os dois constituídos de ar –, no exercício do trabalho pode 

também circular, sem restrições, nas cenas do cosmos. Os protegidos de Oiá, e sobretudo 

as mulheres, tendem a expressar personalidades guerreiras, combativas; gostam da 

independência e querem viver livres, semelhantes às ventanias lufadas a esmo; ainda, na 

execução de qualquer coisa, prezam a praticidade, o direcionamento rápido e objetivo, e 

lembram, desse modo, os flashes das descargas eletrificadas no meio das nuvens. Mas, 

enquanto mães, amam, cuidam, protegem e atendem – incondicionais – aos apelos das 

“crias” – no caso, humanas. A despeito da vibração nas tempestades e vendavais, os 

“assentos” permanecem reclusos na respectiva morada, e a sua cor comumente é o 

vermelho.  

Na sequência do “xirê”, Oxum revela a mesma popularidade da anterior, visto 

ambas tutelarem, igualmente, quantidade expressiva de fiéis, especialmente mulheres. No 

entanto, comparativamente, a primeira, tem maior propensão no reivindicar dos “filhos” 

homens. Dada a recorrência, dela, na eleição dos frequentadores que protege, o seu nome 

é, ali, constantemente mencionado e sabe-se de muitas das suas regências. Consideram-

na a dona dos rios e das correntes de água doce. Talvez, pelo caráter fértil do solo nas 

imediações pluviais, além da abundância admirada nos próprios leitos margeados, dizem 

reger a fecundidade feminina, tanto quanto o período de gestação, e, modo geral, as 

questões maternais, sobretudo surgidas na tenra infância. Costumam, então, chamá-la 

carinhosamente “Mamãe Oxum”; e as que desejam engravidar, ou já o fizeram, ou, ainda, 

são mães recentes, não lhe economizam nas velas e oferecem repetidas refeições votivas. 

Da fartura proporcionada – inclusive no provento de vida –, ela se tornou, também, a 
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deusa do ouro, pomposa, e, logo, ligada à vaidade e sensualidade arquetípicas femininas 

– na figura dos rios sinuosos, lânguidos –, e traz nas mãos, sempre, um espelho ritual, o 

“abebê”. Enquanto Oiá evoca independência, objetividade e alguma coisa de impulso, 

trata-se, agora, do mel, doce, e da ternura daquela esposa mais doméstica e dedicada no 

preparo dos amalás para o marido, Xangô. Contudo, o espelho – importa dizer, de caráter 

individual – empunhado reflete forçosamente seu reverso, e que só ela vê: astuta, na busca 

de um objetivo ou diante dos rivais e inimigos se vale do charme como uma arma 

estratégica; encantada, a vítima, quando caída em si, já está por se afogar – e assim 

aconteceu no mito da orelha de Obá. A imagem usada, no terreiro, na sua qualificação é 

a do rio aparentemente calmo na superfície, e, todavia, repleto de atividades submersas 

nas águas inatingíveis desde a visão exterior. A casa de Oxum, onde ficam os “assentos” 

dos seus “filhos” e “filhas”, exala perfume, e – não poderia ser diferente – as cores dela 

são o amarelo – opaco – ou dourado. 

 

FIGURA 21. OIÁS E OXUNS DURANTE UMA FESTA PÚBLICA (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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Ainda entre as fêmeas, embora Iemanjá seja das forças mais conhecidas do 

panteão chamado “afro-brasileiro”, e, isso, para além dos frequentadores da religião, a 

sua popularidade não se reflete na quantidade de “filhas” e “filhos” existentes no terreiro. 

Talvez, o leigo pudesse imaginar uma ampla presença, ali, dos devotos da famigerada 

deusa; e, todavia, ela possui muito menos “crias” do que no caso de Oiá ou Oxum – ou, 

então, quando comparada a outros orixás “machos”: Ogum, Xangô e Omolu, por exemplo. 

Como sabido, ela vibra nas águas salgadas, mas tem, também, a importante regência do 

equilíbrio mental, e, assim, chamam-na “Rainha do mar” ou “Dona das cabeças”; sobre 

esse último particular, falam de transtornos psicológicos sofridos pelos “eleitos” da 

deidade, naquelas situações nas quais abandonam os cultos prestados à sua protetora. 

Iemanjá é tida divindade maternal, porém sob aspectos distintos dos contemplados no 

arquétipo de Oxum: prevalecem, aqui, os valores do cuidado, ao invés das ideias acerca 

da fecundidade, gestação e concepção – conforme demonstra a narrativa, já exposta, cujo 

protagonista foi Omolu, abandonado, feio e ferido, e, depois, encontrado, tratado e 

acolhido, para sempre, nas graças dela. Algumas versões dos mitos de criação colocam-

na junto de Oxalá, esposada, a substituir Odudua na condição da “fêmea” – e grande mãe 

– “original”; e afora a proteção despendida no cuidado do filho “postiço”, determinadas 

lendas qualificam-na progenitora de Ogum, e em outras variações, concebeu Oxóssi – a 

quem chamamos “Odé” – ou Xangô. No Azun Dan, as peças externas dos “assentos” da 

deusa, abrigadas na sua moradia – disposta contígua à de Oxalá –, são, todas, 

obrigatoriamente, brancas. Contudo, as cores apresentadas nos paramentos dos fiéis 

regidos por Iemanjá oscilam do cristal ao azul bem claro – ambos em materiais 

translúcidos. 

Outra deidade que, em algumas versões dos mitos da criação, substitui a força 

feminina de Odudua é Nanã, última das fêmeas saudadas no “xirê”.  Logo, consideram-

na, por essas tramas, também, deusa antiquíssima, tal qual Iemanjá; mas, ao menos no 

âmbito do Ilê Asé Azun Dan, o caráter originário me parece, aqui, mais demarcado. Na 

natureza, vibra, inicialmente, nas águas contidas pela terra, como as lagoas. Trata-se da 

alusão à capacidade gestacional, própria das mulheres – ou, então, no conjunto dos 

elementos: um fluido, masculino, fator atribuído a Orixalá e correspondente ao sêmen, 

envolto pelo solo, grande ventre que dá frutos. No mesmo sentido, a divindade rege, 

ainda, o chão umedecido, na formação do barro; e isso, contudo, lhe confere novo traço, 

agora bastante peculiar: se, conforme dizem as narrativas míticas, da lama são moldados, 
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desde a frequente atividade de Orixalá, todos os humanos, “[...] para engendrar, ela 

[Nanã] precisa ser constantemente ressarcida” (SANTOS, 2012 [1975]: 86); e as pessoas 

carnais devem, portanto, voltar obrigatoriamente aos domínios de onde vieram, 

possibilitando, pois, os renascimentos. Assim, não obstante provedora da vida, ela 

controla as entradas, ingressos e saídas no/do mundo dos mortos. Talvez, das funções 

primordiais advenha a ascendência dada, e nada contraditória, sobre pântanos e geleiras, 

ou ambientes inóspitos e liminares, nos quais as dinâmicas vitais acontecem no fio e muito 

lentamente, na temporalidade daqueles processos exercidos à perfeição – no caso, o do 

equilíbrio natural. Mais de uma vez, ouvi, ali no templo, que quando recebe as ofertas 

sacrificiais a antiguidade da deusa fundamenta seu veto ao uso dos instrumentos 

metálicos; esses, afinal, passados na forja, têm consigo o fogo doméstico, já civilizado e 

recente, enquanto Nanã carrega energia anterior, do começo das existências cósmicas – 

e, entre nós, lá no Ilê, para as referidas situações, existe um artefato, afiado, de marfim, 

substituto da tradicional lâmina ritualística, o “obé”. A salvaguarda das idas e vindas dos 

seres humanos no trânsito do além à terra – e vice-versa – explica as afinidades 

ontológicas, dela, junto da cria mítica, Omolu: o patrono dos adoecimentos e de suas 

curas, no limite, se faz desdobramento por quem a mãe recebe, novamente, aquela 

substância emprestada na formação dos seres corporais. Visto tal deidade representar o 

lado feminino da ancestralidade, a manutenção canalizada, potente, do pressuposto 

divinal apropriado permanece garantida sob fórmulas como: “ela detesta homens”; e, 

realmente, eles não podem entrar na morada sacra do orixá em questão, e tampouco 

homenageá-lo, com danças, nas festas – salvo os “filhos” d’“O Velho”, Omolu, 

prolongamento da matriarca. Inclusive, nesses cerimoniais, Nanã, paramentada, empunha 

uma peça, “ibirí” – formalmente próxima do xaxará –, e faz coreografias lentas e solenes, 

embalando o objeto; alguns “irmãos” tendem a vislumbrá-la alguém imensa, regente e 

dona da humanidade, todavia outros – segundo as interpretações de Roger Bastide (2001 

[1958]) e Juana Elbein dos Santos (2012 [1975]) – prefiram concebê-la no acalentar do 

recém-nascido “deus da varíola”. Possuidora dos segredos da morte-pós-vida e do 

(re)viver-após-a-morte – logo, misteriosa – e avessa às presenças masculinas, a sua casa 

e os “assentos” interiores têm acesso, sempre, reservadíssimos; as cores distintivas são a 

branca – das origens – e o azul-escuro – preto, do oculto, diluído –, simetricamente 

intercalados. 
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Finalmente, no encaminhamento do “xirê”, o último orixá saudado é Oxalá, 

associado ao elemento “ar”. Contudo, como me explicaram, certa vez, no terreiro, tal 

ligação ocorre de maneira diversa daquela assumida, por exemplo, na regência de Oiá 

sobre os ventos. O domínio acerca da atmosfera, aqui, denota muito mais a conexão do 

deus com os fenômenos “etéreos”. Consideram-no o “Rei da criação”, porque, junto de 

Odudua, lhe coube executar ou gerenciar as tarefas dadas sob inspiração demiúrgica de 

Olorum, culminadas no surgimento do universo. Conforme os mitos registrados nas notas 

de Woodume Azuanun, tocava, particularmente, à primeira conceber os planetas, 

enquanto o segundo se encarregaria dos seus habitantes, corpóreos ou imateriais. Como 

mencionei acima, Oxalá modela os humanos desde o barro, depois – cabe, agora, 

acrescentar – animado do infinito fôlego de Olorum. Uma narrativa conta que antes da 

saída rumo ao trabalho originário, a divindade deveria fazer oferendas – inclusos, ali, 

duzentos “ìgbin”, “[...] caracóis que contém ‘sangue branco’, ‘água que apazigua’” 

(SANTOS, 2012 [1976]: 64) –, mas isso foi ignorado de sua parte; já no percurso, sentiu 

intensa sede e não lhe restou outra alternativa senão perfurar um dendezeiro e beber a 

seiva, da qual, hoje, extraem “vinho de palma”; embriagado, então, ele dormiu, e quando 

acordou, sem ter recuperado plenamente a sanidade, seguiu na missão; e, assim, alguns 

dos seres moldados traziam disfunções ou traços inusuais. Esse enredo reproduzido, a 

mim, pelos fiéis do Ilê explica determinadas características atribuídas ao deus: 

inicialmente, o interdito, dele, para com óleo de dendê, jamais presente nos pratos votivos 

– e mesmo se uma gota respingar nas roupas, as pessoas ficam impedidas de entrar na 

casa e tocar nos “assentos” da deidade –133; além disso, aqueles “filhos” nascidos sob a 

sua proteção devem ter restrições no consumo das bebidas alcóolicas – e todavia o façam, 

aconselham-nos moderação –; e, enfim, há indícios do carinho, dito especial, oferecido a 

partir de Oxalá aos albinos e deficientes físicos. A energia própria do orixá escultor da 

humanidade compõe duas grandes frequências: primeiro, Oxaguiã, modalidade “jovem”, 

guerreira, porém justa e nada contraditoriamente ligada à paz – as batalhas, no caso, 

confrontam, pois, os desafios cotidianos, e cada luta vencida leva, em si, a ação divina do 

“regente das vitórias” –; depois, Oxalufã, “velho”, sapiente, pacífico, razoável e 

equilibrado, que traz as qualidades normalmente identificadas na figura geral de Oxalá. 

 

133  Ao invés disso, tratam-no com azeite de oliva. Enquanto o óleo de dendê compõe a família das 

substâncias – ou “sangues” – vermelhas, “quentes”, já próximas do “mundano” e indicativas da “filiação” 

(SANTOS, 2012 [1976]), o outro remete ao branco, frio, e associado à criação.   
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Incorporados, um vem altivo, pose firme e triunfante; o próximo “baixa” lento, 

curvadíssimo e trêmulo – não acometido da febre distintiva de Omolu, mas, sim, do frio 

glacial, celeste, estelar. Indiretamente, esse intervalo do “xirê” compreende todas as 

potências nominadas “funfun” – ou, “brancas”134 e provenientes dos tempos imemoriais 

da criação. Embora Iemanjá e Nanã façam parte do rol, algumas, dentre as demais, de tão 

antigas, elevadas e distantes, deixaram de visitar, corporificados, o planeta: Obatalá, 

Odudua e Orumilá, na citação das constantes, até aqui, no texto. E, ontologicamente 

compatíveis, os seus raríssimos “filhos”, nas festas, as reverenciam e dançam – lúcidos – 

no momento de Oxalá. No entanto, permanecem “assentadas” nos refúgios particulares e 

– conquanto avizinhados – diferentes dos dois, diversos, habitados por Oxaguiã e 

Oxalufã, cujos seios são total e caracteristicamente alvos. 

* 

Na tentativa de tornar os conceitos locais compreensíveis, agora a respeito dos 

chamados “erês”, cabe abrir uma exceção no fio descritivo adotado até aqui, partido das 

forças mais “densas” e “mundanas” às consideradas sublimes e elevadas. Pelo termo 

destacado, os fiéis do Azun Dan designam espécie de intensidade energética “infantil” e 

ligada aos orixás. Qualquer filho-de-santo, além das “entidades” e/ou dos “ancestrais” 

tutores, do(s) exu(s) particular(es) e da(s) deidade(s) ascendente(s), possui, também, um 

erê, que compartilha, atenuado, “singelo”, daquelas potencialidades cósmicas próprias de 

seu deus regente principal: por exemplo, certo fiel devotado a Oxum, tem, consigo, 

determinada “criança” nomeada “Cachoeira”; já outra, do “irmão” associado aos ímpetos 

mateiros da divindade Odé, foi apresentado como “Tronquinho”; e dentre os nascidos sob 

signo de Omolu – esse, sempre oculto nas palhas, no “azê” –, algum poderia desejar ser 

identificado desde o codinome “Palhinha” – e tal caráter, normalmente diminutivo, das 

nomenclaturas parece lhes indicar suavidade quando comparados aos, digamos, “pais” 

divinos. E embora sejam singularidades “amenas” das respectivas matrizes cósmicas, os 

erês, todos, no geral, evocam alegria, inocência e disposição, mas também carregam 

traços perspicazes – a “esperteza” –, somados à insistência obstinada dos infantes. 

Mediante esses aspectos, e se cotejados com as bases ontológicas “brutas” das quais 

provêm, próximos de nós, parecem executar tarefas, em parte, similares àquelas dignas 

dos exus: eles transmitem, igualmente, recados, mensagens, enviados das divindades, 

 
134 De encontro à nota anterior, na medida em que os chamados “funfun” são forças diretamente ligadas ao 

processo de criação do universo, todos eles veiculam e se alimentam das energias, “sangue”, brancos. 
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distantes e, mesmo incorporadas, incapazes de falar, articular linguagem; ainda, atuam na 

resolução das questões cotidianas dos adeptos, e, dentro do possível, lhes garantem 

segurança, trabalho, prosperidade financeira e – acaso desejem – sucesso, ou estabilidade, 

no amor.  

 

 

Contudo, erês proporcionam, especificamente, corporificações passageiras entre 

o “estado de orixá” e a presença lúcida dos fiéis outrora possessos; ou, na ocorrência das 

manifestações divinais demasiadamente intensas, o retorno abrupto dos humanos à plena 

consciência tende a implicar mal-estar, os deixa confusos, desnorteados, desequilibrados, 

e, para evitar tais contrapartidas, “baixam” as “crianças”, intermediações sutis e capazes 

de fazê-los recobrar suas faculdades tranquilamente. A presença dos erês na terra é leve 

e diverte quem os assiste; adoram balas, bolos, chocolates e doces sortidos, tanto quanto 

prezam as frutas, sucos e refrigerantes. No entanto, aqueles que cedem os corpos às 

aparições, sem poder discernir as cenas cujas carnes protagonizam, se veem, após, 

frequentemente constrangidos, seja a partir de costumes e maneiras alimentares, na 

FIGURA 22. DECORAÇÃO DO BARRACÃO PARA A FESTA DE ERÊ (FOTO DO AUTOR). 
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melhor das hipóteses, “incomuns”, ou perante os paramentos exigidos nessas ocasiões: 

um, usa a cobertura do bolo, “tinge” toda a face e supõe, assim, “camuflado”, ser 

invisível; o seguinte chupa mangas, esfregando-as pelo rosto, ou, então, devora uma bacia 

de salsichas com doce-de-leite; no seguimento, alertam sobre, na “volta” do “cavalo”, 

distinto, fora dos sentidos, alguém recordá-lo acerca de o seu “moleque” requerer, 

birrento, toda a fronte escondida em sombreiro, conforme Omolu, nas palhas; e, enfim, 

uma senhora, vinculada ao regente “funfun” – etéreo –, performa sua condição na 

lembrança do fantasioso unicórnio: o chifre colado na tiara, acima da cabeça; cauda 

postiça, toda colorida – ali, nos ultrapassados setenta anos, deus devém nela, e ela 

continua a devir-criança. “Impossível”, como dir-se-ia dos erês nas traquinagens – “hoje 

eles estão impossíveis!” –; e, de fato, há, no Ilê, um dito: “se a ‘criança’ faz, nem orixá 

desfaz”. 

* 

De volta à estratégia narrativa anterior, há, no Azun Dan, outras forças tidas ainda 

mais sublimes que as dos orixás, e mesmo daqueles ditos “funfun”. São os, ali, 

denominados “babás” – ou, na tradução do iorubá, “pais”. Alguns dizem se configurar 

como as potências de maior idade no universo, embora determinadas narrativas 

originárias “nagô” indiquem, por exemplo, Obatalá conforme o primeiro desdobramento 

do demiurgo, Olorum. Não obstante essa concepção, da antiguidade, sustentar, ao que 

parece, a maioria das compreensões, no Ilê, acerca de tais existências, um membro dali, 

e especializado no seu culto, me apontou critérios diversos para qualificá-las. Na sua 

concepção, todavia antiquíssimos, o conteúdo distintivo dos babás residiria, 

precisamente, não no corte temporal, mas na “elementaridade” e “pureza”, deles, 

constitutivos: tratar-se-ia, pois, daquele componente energético basilar, conformador de 

cada elemento natural.  Nas notas tomadas durante minha reclusão iniciática, em janeiro 

de 2014, constam discriminados quatro nomes, seguidos das suas respectivas regências: 

Babá Okê, ligado à terra; Olokun ou Olokutun, à água; Huashê, ao ar; e Alapalá, ao fogo. 

E na tentativa de me fazer compreender o conceito, meu interlocutor, em certa ocasião, 

explicou sobre o princípio fundamental, abstrato, quase intangível, que possibilita a 

própria realidade das águas, compor Olokun ou Olokutun; e já a energia daquele mar 

“presente”, passível de admiração, navegável e no qual refrescamos nossos corpos, ser 

emanação da deusa Iemanjá. Igualmente, Alapalá é o vigor primário, essencial, do fogo, 

enquanto Xangô irradia na chama cuja proximidade nos acalenta, ou queima, a pele. E 
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devido às suas propriedades, “sutis”, “puras”, os babás jamais vêm incorporados à terra, 

e muito dificilmente elegem “filhos”: pouquíssimos, entre nós, humanos, têm atributos 

dignos de representá-los na camada concreta da vida. 

Contudo, existe, ali, em nossa comunidade, um “filho” de babá, no caso, Okê, do 

qual, particularmente, sou bastante próximo; e alguns comentários acerca da sua situação 

podem refletir certos aspectos, embora muito básicos, sobre essas potências “ancestrais” 

e/ou “elementares”, tanto quanto do seu culto específico. Primeiramente, é notável a 

constante reserva do meu “irmão” na lida das coisas sagradas de seu “pai”. A própria 

morada dele se encontra em perímetro distinto e afastado daquele onde convivem os 

frequentadores do Ilê, nos arredores das residências dos orixás. Visto constituir-se, Okê, 

um babá ligado ao solo, não bastasse esse intervalo geográfico, a casa, do exterior, parece 

camuflada, tomada pelo mato, e podem circular, ali, pouquíssimos homens, além de o 

trânsito permanecer vetado às mulheres135 – e eu suponho até que os adeptos mais novos, 

recém ingressantes no Azun Dan, desconheçam tal lugar –; e mesmo o reduzido 

contingente sob licença para adentrá-la, a depender da situação, precisa fazê-lo mediante 

“resguardo” – a abstinência sexual e alcóolica, prescrita entre um e vários dias, 

normalmente três, antes dos procedimentos. As distâncias, dissimulações, restrições e 

ressalvas dão, assim, uma dimensão aproximada da “pureza” dali, não só quando 

comparada ao “mundo” humano, mas também cotejada com os próprios orixás, e mesmo 

aqueles “funfun”. 

Ademais, cabe notar que o acesso, restrito, às energias “assentadas” na moradia 

de Okê depende – aqui, literalmente – do transcurso, das pessoas autorizadas, pelo mato, 

regido por Odé, que a precede e camufla; e isso evoca outro traço dos babás, abstraído 

desde as especificidades do meu irmão-de-santo. Todavia não se incorporem ou sejam 

acionados desnecessariamente, a tutela dos seus raros “eleitos” atende àqueles cenários 

nos quais ingerências cósmicas ocorrem mediante “procuração” (BASTIDE, 1973). No 

caso, é exatamente a deidade mateira, além da “funfun” Oxalá, quem atende ao 

candomblecista nas questões corriqueiras, e ambos são saudados, homenageados e 

dançados, por ele, no “xirê”: uma, em plano diverso e mais tangível, compartilha 

 
135 As liturgias das forças “elementares” e chamadas, no Ilê, de “babás” são, não só ali, estritamente 

reservadas aos homens. Entretanto, há também a contrapartida feminina da reverência à ancestralidade, 

denominada “culto de ia-mí”. Suponho que, sobretudo por garantia da canalização apropriada das energias, 

normalmente, nos terreiros em que existe uma das modalidades, a outra é automaticamente excluída, ou, 

ao menos, deixa de ocorrer sistematicamente.      
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ontologicamente, com Okê, do elemento “terra”; já a seguinte, dentre os orixás, domina 

o “etéreo” e está no ínterim divino dos sublimes e elevados, tangencial, compatível, aos 

babás. No trato solitário e quase sigiloso da regência cósmica peculiar, o rumo desse 

“irmão” – do amplo convívio social dos humanos, na direção, após, sozinho, das matas 

transitórias e “envolventes”, para atingir a morada “paternal” – expressa, portanto, 

empiricamente, uma gradação, ida dos semelhantes carnais às manifestações substanciais 

puríssimas, recônditas e interpostas por deuses, igualmente, escalonados – aqui, Odé, 

“dundun”, filho mítico e “telúrico”, e Oxalá, “funfun”, pai mitológico, criador, e “volátil”. 

A trilha, desse “irmão”, percorrida no solo, e do espaço comunitário, cercado dos refúgios 

divinos, depois, embrenhado em uma pequena floresta, até o repouso de Babá Okê, 

reproduz o trajeto, “astral”, ascendente, particular, das suas afinidades cósmicas pessoais.     

Trata-se, segundo indica Bastide (2001 [1975]), da (contra)morfologia mística, por si, 

inscrita nas biografias e relações dos homens e mulheres – e não o contrário: a 

configuração “estrutural” projetada nos céus –; e sob tal pressuposto, há, portanto, muitos 

mundos – povoados de “porcarias” cósmicas, ancestres, divindades, babás – no 

tradicional abismo filosófico “ocidental” entre “ser” e “não-ser” sem qualquer gradação 

intermediária. 

Na explicação dada, a mim, pelo sacerdote encarregado, no Ilê, dos cultos de babá 

– e se eu o compreendi bem –, seria esse caráter gradativo, prismático, que caracterizaria 

tais atividades religiosas, paralelas e simultaneamente perpendiculares àquelas dedicadas 

aos orixás. Inicialmente, por um lado, o ínterim ontológico daqueles primeiros, visto a 

sua “pureza”, os aparta, pois demanda sabedorias particulares e preceitos específicos, 

como as abstinências, sexuais e alcóolicas; contudo, no seguinte, enquanto potências 

“elementares”, eles parecem constituir espécie de núcleo, ou substrato, energético 

atingível desde a “ultrapassagem” das distintas camadas anteriores, mais densas, na 

direção do “sutil” – e dentre os planos, o dos deuses, distribuídos, ainda, dos ímpetos 

“dundun” aos “funfun” –: afinal, Olokutun não só “é” babá da água, mas “está” no mar, 

em profundidade intransponível para as capacidades humanas, análogo à morada de Okê, 

camuflada na mata regida por Odé; e, assim, o oceano, no qual vibra Iemanjá, contém um 

respectivo “pai”, todavia nos mitos ela seja “mãe”, mas naquele patamar pregresso, 

“funfun”; ou, conforme a selva do deus mateiro imana, além dele próprio, o “elementar” 

Okê. Talvez, esses emaranhados deem sentido à conclusão lançada de meu interlocutor 

após seus esforços didáticos, e com algo do tipo: “[...] todo sacerdote de babá precisa 
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passar [ou, ‘conhecer’] pelos cultos de orixá; mas quase nenhum pai-de-santo chega aos 

cultos [restritos] dos babás”. E se não bastasse a complexidade das tramas sugeridas aqui, 

o fluxo culminado nas forças basilares dos “pais” parte de muito antes: no limite, do 

momento da desencarnação, quando alguém atravessa uma modificação na qualidade 

ontológica de ser-humano, agora, transmutado em “egum” derivado daquela existência 

outrora individual. No caso de certos iniciados, começa, então, um processo sublimativo, 

vagaroso e, mesmo, milenar, rumo à fusão parcial da sua energia junto dos regentes 

cósmicos apropriados, depois chegado nos babás determinados. Os cultos, lá, no Azun 

Dan, também chamados “dos eguns”, “de babá egum” ou “da ancestralidade”, modo 

geral, parecem tratar disto: elevação espiritual, no amplo senso. E indício disso pode ser 

observado, vez ou outra, nas iniciativas da sua liderança ritual específica: a varrer, dali, 

publicamente, sem cerimônias, as fantasmagorias “rasteiras”, ou, no reverso, quando vai 

ao templo em noites e horários ermos – já solitário, discreto, imaculado – “alimentar os 

babás eguns”, ou, logo, fortalecer nossos ancestrais coletivos, sublimando-os.  

* 

Por ora, o destacamento de algumas das presenças incorpóreas ligadas ao Ilê Asé 

Azun Dan – sob a estratégia descritiva “ascendente” – parece apontar aquilo chamado, 

por Bastide, de “filosofia sutil” (2001 [1958]: 343). Primeiro, um sistema de pensamento 

nada pejorativamente “confuso” – e todo coerente – e que lida com a realidade “alargada”, 

mais ampla e diversa daquela habitada pelos antropólogos religiosamente leigos nos 

cultos do candomblé. “Sutileza”, no seu turno, advinda – segundo o mesmo autor, em 

outra obra (BASTIDE, 1976 [1957]: 15) – da “plasticidade” adequada e necessária 

quando ocupamos mundos sobrepostos – o Aiê, das existências concretas, e o Orum, dos 

seres imateriais. Aqui, ao invés da rigidez dos divisores científicos dados de antemão – 

natureza/cultura; material/simbólico; verdade/crença –, necessita-se das “[...] noções de 

certo modo líquidas” (p. 15), fugidias, precisamente incertas e desterritorializadas. E não 

coincidentemente, assim se fazem, afinal, os maiores ímpetos criativos pensados ou 

cultuados no terreiro, a encruzilhada cósmica: Olorum, demiúrgico, é qualificado “fluido 

primevo”; Obatalá, ser genérico original, forma um único díptico, masculino e feminino, 

composto de água; e Exu, o senhor das existências individualizadas e do dinamismo vital, 

expressa, liminar, forças simultaneamente unas e múltiplas. “Sutis”, porque “plásticas”, 

são também as extremidades etéreas do gradiente, os “eguns”: a liturgia abrigada sob esse 

conceito lida com manifestações as mais baixas, desprezíveis, mas, sobretudo, contempla 
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aquelas potências ancestrais sacras e “puríssimas”; e o termo, polissêmico, empregado 

nos fenômenos pós-morte de transfiguração se converte, ele próprio, no sentido, negativo 

ou positivo, a depender das situação implicada. E dinâmica semelhante acontece na 

camada dos orixás, em diversas frentes; e para citar apenas parte delas: Oxum surge ora 

esposa de Odé, e ora do monarca de Oió, Xangô; o último e Oiá “andam” sempre juntos, 

inseparáveis, e, entretanto, nos mitos cujo protagonismo cabe a Obá, ele ama 

desmedidamente Oxum; Oxalá contém o “moço” Oxaguiã e o “velho” Oxalufã; e a mãe 

última celeste, Iemanjá, esposa mítica do “deus da criação”, comporta, em si, um “babá”, 

ou “pai”. Longe da ingenuidade irracional, a multiplicidade intrínseca em todos esses 

“nomes”, atende, exata, aos movimentos de um cosmos tão dinâmico e intenso que nem 

a morte cessa as ações, e só faz criá-las do “outro lado” – e vide novamente o ideal acerca 

dos polifônicos “eguns”. Trata-se, pois, das ditas “virtudes do confuso” (DUVIGNAUD, 

2001: 347), capazes de me amplificar filosoficamente mediante abalo daquelas certezas 

limitantes sobre mim e a respeito do mundo; e no caso, quem sugere tal obliteração são 

fiéis que não somente habitam o universo, mas trazem-no consigo nas forças pessoais, 

expressas, por exemplo, em posturas dignas de raios, ventos, rios e oceanos, dentre tudo 

que possa ser visto, tocado, pensado ou experenciado. 

*** 

Do mesmo modo que parte das energias presentes no Ilê Asé Azun Dan pode ser 

nomeada daquelas “mundanas” às mais elevadas, é possível descrever as presenças 

humanas, ali, desde o grau de proximidade, menor ou maior, mantido, por elas, junto ao 

ambiente sacro do templo. Mediante tal parâmetro, as primeiras a figurar, lá, são os 

chamados “clientes”, ou pessoas que visitam o terreiro em busca de ajuda na resolução 

das suas angústias particulares. Na maioria das situações, elas chegam indicadas pelos 

frequentadores regulares do local e com o intuito de resolver, no componente espiritual, 

questões ligadas à saúde, aos dilemas e dificuldades profissionais, além dos dissabores da 

vida amorosa – e alguns poucos, contudo, se mobilizam porque meramente curiosos, 

motivados por conhecer, experenciar, um mundo inédito, dito “afro-brasileiro”. E seja 

como for, cumprem sempre o mesmo protocolo: tudo começa na consulta oracular, 

quando o sacerdote identifica os tutores cósmicos do consulente e toma consciência dos 

procedimentos necessários – entre “limpezas astrais”, oferecimento de refeições votivas 

e sacrifícios – para alinhar as devidas potências divinas, agora sabidas, a seu favor e, 

assim, equilibrá-lo e fortalecê-lo espiritualmente. Todos esses serviços, incluso os 
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divinatórios, ocorrem sob pagamento direcionado à restituição monetária do conteúdo 

mágico despendido no ato da adivinhação e aos materiais gastos nas etapas subsequentes 

– e disso advém a qualidade comercial do termo “cliente”. Parcela do pessoal “atendido” 

consegue resolver as demandas e deixa, satisfeita, o Ilê – talvez volte dali a meses, anos, 

no afã de sanar novos incômodos –; outros, no entanto, interessados e cativados perante 

os resultados obtidos, aderem à rotina comunitária e se integram aos eventos religiosos, 

mas ainda sem qualquer tipo de consagração: passam a ser chamados, então, “abiãs”.   

Quando um “cliente” visita o templo na primeira vez, é comum os demais 

presentes, integrados à comunidade, tentarem antecipar as determinações oraculares, 

como uma espécie de provação lúdica dos dons intuitivos. Nessas ocasiões, alguém 

sempre desafia: por exemplo, “aposto que a menina é ‘de Oiá’”; ou, então, menos 

incisivo, mas igualmente provocador: “de quem vocês acham que ela é ‘filha’?”. E 

seguem os palpites: “tem cara de ser Iemanjá”; “percebi o jeitinho da Oxum”; “vi Iansã 

ao lado dela”. Momentos depois, após a indicação do oráculo, os donos dos lances 

corretos se vangloriam: “eu não falei?”. Além da curiosidade sobre as ascendências 

cósmicas, outro interesse comum acerca dos visitantes chegados ao terreiro gira em torno 

da questão, recorrente: “será que ele (ou ela) ‘vira’, ou não ‘vira’?”. E o termo, no quadro 

dessa pergunta, e, mais amplamente, do Ilê, remete às capacidades de incorporação, pelo 

adepto, das “entidades”, “ancestrais” e divindades. Embora não me seja possível 

determinar a origem precisa de tal expressão, alguns “irmãos” e “irmãs” narram suas 

experiências do transe místico conforme precedidas por sensações, digamos, 

“entranhadas”, viscerais e vindas “de dentro para fora”; assim, talvez, a manifestação 

divina nos corpos comporte mais – ou também – um movimento de exposição das forças 

interiores, “viradas”, então, “do avesso”, e não tanto o tomar dos adeptos desde energias 

externas. De qualquer modo, importa a divisão entre receber, ou não, os deuses nos corpos 

constituir traço primário, fundamental, na identidade religiosa dos frequentadores do 

templo. 

* 

A rigor, todo terreiro necessita, em sua rotina, de um contingente populacional 

permanentemente lúcido, voltado à realização das tarefas dependentes dessa condição. 

No Azun Dan, as mulheres assim qualificadas, inaptas, portanto, ao transe divino, são 

chamadas “equedes”. Tal status é indicado inicialmente já nas primeiras consultas 

oraculares realizadas sobre a pessoa, ainda nas visitas, dela, como “cliente” do templo. 
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Algum tempo mais tarde, caso ela componha efetivamente o quadro dos frequentadores, 

transcorridos meses, ou anos, das atividades, as autoridades da hierarquia local podem 

“reforçar” esse posto durante os festejos públicos, quando a sustentam solenemente nos 

ombros pelo barracão e consideram-na já “equede suspensa”. O ato confirmatório, 

contudo, ocorrerá no momento da consagração iniciática: caso vença os ritos sem “virar” 

nas divindades, será, pois, “equede suspensa e confirmada”. Dentre as diversas funções 

esperadas de tais figuras, lhes cabe acompanhar, prestar toda ajuda necessária às “irmãs” 

e “irmãos”, antes, depois ou no curso da incorporação: vestem as roupas naqueles que 

comportarão, na carne, os deuses; dançam lado-a-lado dos últimos, agora possessos, 

conforme fossem suas guias no solo humano, e enxugam, dedicadas e carinhosamente, o 

suor dos seus rostos; na volta deles a si, oferecem água e abanam as suas faces, 

proporcionando refresco. Nas festas, cuidam, ainda, dos adereços – flores, lençóis, tecidos 

– necessários ao embelezamento do salão ritual. A despeito das atribuições coletivas, 

certas candomblecistas são divinamente escolhidas para encargos mais específicos: por 

exemplo, “equede particular do ‘santo’ de fulano”, ou “equede da morada de Exu” – e se 

isso ocorre, o zelo, quanto à divindade ou local, exige atenção redobrada. 

Já os “ogãs” podem ser considerados, digamos, a contrapartida masculina das 

equedes, no sentido de caracterizarem o contingente dos homens sempre lúcidos, inaptos 

à manifestação incorporada das “entidades”, “ancestres” e divindades. Eles repetem o 

mesmo processo de indicação, “suspensão” e “confirmação” observado em meio às 

mulheres; mas aqui, contudo, todos partem, por padrão, do posto chamado “ogã abassá”, 

que remete ao zelo vindo, deles, para com o barracão – denominado, conforme 

mencionado acima, “abassá”. Ali, lhes cabe limpá-lo, antes e depois dos eventos 

religiosos; também devem iluminá-lo sob cintilação das velas quando as circunstâncias, 

assim, exigem; no preceder do cerimonial público, precisam alimentá-lo mediante o 

depósito de pequenas oferendas culinárias – feitas com pipoca, acaçá e canjica – em 

pontos-chave da construção. Embora o título inicial implique cautelas aguardadas na 

manutenção do salão ritual, esse empenho se estende ao templo como um todo: por 

exemplo, no cuidado das moradas divinas; na execução de pequenas reformas – entre 

pinturas e reparos nas instalações hidráulicas e elétricas –; e na abertura, no matagal, das 

trilhas e picadas. Todavia muito estimados pela execução das atribuições “manuais”, 

“pesadas” e tidas tipicamente “masculinas”, o ogã está essencial e historicamente 

associado à salvaguarda dos terreiros durante os encalços policiais naquele período 
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nomeado, segundo as notas de Woodume Azuanun, “guerra aberta” aos candomblés. 

Afinal, as obras clássicas da primeira metade do último século já caracterizavam tais 

figuras como pessoas “ilustres” e influentes nos quadros políticos e na sociedade civil, 

interessadas nas religiosidades, então, quase que exclusivas dos africanos e 

afrodescendentes136. Por um lado, chefes sacerdotais assentiam “brancos” – médicos, 

engenheiros, advogados, políticos, delegados, acadêmicos e estrangeiros – nos ambientes 

de culto, onde poderiam sanar curiosidades sobre o “folclore”, e, os menos céticos, 

usufruir das práticas mágicas, ou, ainda, formar bases eleitorais; e, em troca, essas 

personalidades, proeminentes e investidas do cargo de “ogã”, davam prestígio e 

respeitabilidade aos candomblés, aliviados das batidas e averiguações persecutórias. O 

controverso médico-legista Nina Rodrigues, portador, ele mesmo, do título honorífico137, 

lançou, com pertinente simetria, no seu artigo seminal: “as prohibições policiaes mais 

terminantes e rigorosas desfazem-se por encanto diante dos recursos e empenhos que os 

ougans põem em acção” (2006 [1896, 1897]: 55). Enfim, não obstante a notada 

valorização das atividades “braçais”, há, também no Ilê Asé Azun Dan, certa inclinação 

cósmica ao recrutamento de membros da considerada “elite”, financeira e intelectual, para 

compor o corpo coletivo dos ogãs: uma retaguarda social, formada por “respeitáveis” 

dentistas, advogados, assessores parlamentares, engenheiros, professores e publicitários.   

Passado certo tempo da indicação, “suspensão” ou “confirmação”, os ogãs podem 

acumular demais funções ao lado daquelas iniciais e específicas como “abassá”; por 

exemplo, se cosmicamente eleitos responsáveis pelo “santo” de algum “irmão” ou “irmã”. 

Quando isso acontece, na ocasião das festas eles acompanham, nas danças, determinado 

fiel, esse, incorporado, junto da escolta de qualquer maneira tradicionalmente cabida às 

equedes. Entretanto, os homens alçados a tais postos, transcorrido período suficiente da 

iniciação, têm direito sobre o sacrifício das aves no “assento” do deus particular ao qual 

servem – dada, na ocasião ritual, as esperadas manifestações de tais deidades, e naqueles 

respectivos “irmãos”, ou “irmãs”, ora seus “cavalos” inconscientes. Conforme se vê, a 

rotina do terreiro depende da presença de fiéis permanentemente lúcidos, e 

independentemente das credenciais obtidas fora dos muros sacros. Por isso, além dos 

 
136 Esse perfil consta, por exemplo, nas obras de Nina Rodrigues (2006 [1896, 1897]), Arthur Ramos (2001 

[1934]) e Edison Carneiro (2008 [1948]), dentre outros.   

137 A informação consta no artigo de Ulisses Neves Rafael (2009). Segundo o autor, Nina Rodrigues fora 

iniciado como ogã de Oxalá, por Mãe Pulquéria, no terreiro do Gantois. Na publicação, o autor também 

destaca a ocupação do posto, anos depois, por Arthur Ramos, discípulo daquele primeiro, no mesmo templo.  
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desígnios já citados – zelo das áreas de culto, salvaguarda do terreiro ante o mundo 

exterior, responsabilidade para com “santos” específicos –, os ogãs executam tarefas tão 

indispensáveis, mas altamente especializadas, que comportam titulações exclusivas e 

reservadas apenas a um único representante desse contingente. Uma é o abate dos 

animais, a cargo do denominado “axogum”. Trata-se daquele ogã considerado dono da 

faca – ou obé. Salvo as exceções discriminadas logo acima, ele é o grande sacrificador no 

seio do Ilê. Conhece os procedimentos e “rezas” necessárias, e quando alguém faz o seu 

serviço, e na sua presença, deve lhe pedir licença e tomar as bençãos. No Azun Dan, o 

grau está ocupado, hoje, por certo “filho” de Ogum, deidade que divide a lâmina com 

Exu. Assim, a morada desse último constitui o reino do axogum: “ali dentro, se ele mandar 

todos saírem, nem o pai-de-santo fica” – segundo as palavras vindas de um alto membro 

da hierarquia local. Outra ocupação privativa remete ao toque dos tambores, sob comando 

do “ogã alabê”. A relevância, aqui, pode ser mensurada quando consideramos que, no 

candomblé, nada, ritualmente, se faz sem música. Vale acionar a interpretação proposta 

por Juana Elbein dos Santos (2012 [1975]) acerca da dinâmica sonora, ligada à criação, 

veiculadora de forças vitais. Afinal, todo som, como a vida, compõe energia gerada e 

propagada pelo universo desde, no mínimo, dois elementos precedentes, genitores: “a 

mão ou a baqueta percutindo no couro do tambor, a vareta batendo no corpo do agogô, o 

pêndulo batendo no interior da campainha àjà, a palma batendo no punho” (p. 50). 

Mediante preparação prévia, os instrumentos impulsionam e ecoam, em si só, potências 

energéticas sacras, porém direcionadas, canalizadas, nos cantos e toques invocatórios, até 

a catarse divina nas carnes presentes. O ogã alabê, então, não possui apenas o domínio 

estético, musical, dos atabaques; ele cria e induz as ações cósmicas, e rege, 

momentaneamente, as existências – daqui e do além. 

As equedes e, especialmente, os ogãs, esses, sobretudo nos postos de axogum e 

alabê, têm, então, notada estima no Azun Dan. Os demais fiéis, independente dos cargos, 

ali, ocupados, e mesmo nas posições mais altas, lhes conferem cumprimentos e honrarias, 

e assistem aos seus vários “privilégios”. Fora de sua hierarquia própria, determinada pelas 

funções especiais, ou, então, na ascendência dos iniciados recentes em direção àqueles 

antigos, todos, nas ocasiões rituais, se abaixam em presença do grupo, enquanto os 

confrades não curvam para ninguém – e caso o façam, seria um ato cortês, à margem das 

obrigações religiosas. Durante as refeições comunais, ocupam os primeiros lugares na 

distribuição dos alimentos; nos cerimoniais públicos, assumem locais destacados no 
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grande salão sagrado e, depois, saboreiam o repasto longe dos outros, sobre a mesa 

exclusivamente preparada. É provável que essa série de distinções tradicionais decorra 

daquele perfil “respeitável” e historicamente característico dos ogãs, recrutados nos 

setores influentes da sociedade, alheia aos limites do templo. Contudo, se alguns, como 

Arthur Ramos (2001 [1934]), considera(va)m tais homens apenas protetores, sem “[...] 

absolutamente nenhuma função sacerdotal” (p. 51), há, no Ilê, uma teoria cujos 

pressupostos os consideram tão evoluídos espiritualmente que podem dispensar as 

incorporações para sentir a influência das deidades. Logo, entre meus “irmãos”, corre o 

dito de os ogãs, conforme os demais fiéis, usufruírem da mediunidade, todavia “só não 

‘virem’ nos ‘santos’”. Diferente de Arthur Ramos, isso encontra a sugestão deixada por 

Bastide (2001 [1958]) quanto ao status social, no candomblé, denotar o posicionamento 

dos indivíduos em uma escala existencial ampla, como a manifestação externa, e 

coletivamente endossada, da presença divina ali comportada; porém, exatamente pelo 

forte substancial deífico, neles, intrínseco, as honras, licenças e tratos diferenciais 

indicam, no seio privado, o peso das obrigações e responsabilidades, dos tabus e 

“resguardos”, enfim, limites comportamentais necessários à expansão do deus interior. O 

“axogum”, “dono da faca”, e o “alabê”, “mestre dos tambores”, expressariam, pois, 

especialmente, os elevados títulos mais à maneira dos “encargos” – ou “fardos” –, ao 

inverso do simples “cargo” honorífico: tratar-se-ia, “[...] no sentido etimológico do termo, 

[de] algo pesado de carregar, algo que oprime” (p. 229). Afinal, a lâmina, o atabaque, 

dependentes das mãos lúcidas, conscientes, mas divinamente guiadas, trazem, consigo, 

as emanações do mundo desde os tempos imemoriais. 

* 

Se ogãs e equedes obedecem ao processo de indicação, “suspensão” e 

“confirmação” durante as trajetórias religiosas, os, ali, denominados “virantes”, no 

transcorrer do tempo, também ascendem na hierarquia local. No primeiro dos casos, a 

passagem do patamar inicial, indicado, àquele “confirmado”, ocorrido na consagração, 

não tem marcação temporal definida, e pode levar alguns meses ou muitos anos. Na 

segunda situação, contudo, os intervalos entre as etapas tendem a ser bem estabelecidos. 

Conforme mencionei, aqueles que se integram à rotina do terreiro, normalmente após 

terem usufruído dos “serviços” como “clientes”, são chamados “abiãs”; virtuais ogãs e 

equedes passam a honrar as posições potenciais já depois de “suspensos”, embora ainda 

desprovidos da “confirmação”; mas “virantes” continuam frequentadores regulares – 
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“abiãs” – até o ato iniciatório, e, a partir dali, as mulheres tornar-se-ão “iaôs”, enquanto 

os homens far-se-ão, “eleguns”. Via de regra, ambos aguardarão, no mínimo, sete anos 

nesses respectivos graus, e os mais novos a atingi-lo prestam reverência aos antigos, e, 

assim, sucessivamente – e todos, eles e elas, acima dos não-iniciados. Vencido o período 

necessário, os homens, “eleguns”, e as mulheres, “iaôs”, adquirem direito à cerimônia do 

decá. Para tanto, permanecem reclusos por alguns dias no templo, submetidos a um 

ínterim de aprendizados voltados às futuras designações. Quando comparado ao claustro 

propiciatório, esse “recolhimento” é relativamente breve – limitado, no máximo, a cerca 

de uma semana, ao inverso dos, pelo menos, vinte e um dias da sacralização –; além disso, 

os tabus comportamentais também assumem caráter abrandado. Seja como for, na 

celebração pública, a cúpula comunitária lhes entrega, agora, o próprio conjunto oracular, 

ou jogo de búzios, e, desde então, os considera aptos à iniciação das futuras “crias” nos 

seus templos individuais. As portadoras do decá adentram fase distinta nas biografias 

devocionais: atendem mediante o (en)cargo de “iá” – ou, “mãe” –; e a contrapartida 

masculina responde como “ebâmi”. Todavia autorizados, os frequentadores raramente 

investem nas suas casas pessoais de candomblé, tendo em vista, sobretudo, as altas somas 

financeiras necessárias e a sabida dificuldade em conciliar administração sacerdotal e 

outras atividades profissionais paralelas. E há, no Azun Dan, certo traço bastante peculiar, 

provavelmente explicativo da tendência: segundo desejo deixado outrora, em vida, na 

parte de Woodume Azuanun, as iás e ebâmis capacitados, se o quisessem, poderiam usar 

toda a estrutura montada, legada, para, ali, iniciar e cuidar dos eventuais “filhos”, sem o 

imperativo de abrir as respectivas “roças”. Conquanto os terreiros tradicionalmente 

constituam organizados “[...] em torno de fortes lideranças, como verdadeiras 

comunidades teocráticas, em que pais e mães [...] exerc[e]m uma autoridade plena e 

indiscutível, legitimada pela vontade postulada dos santos [...] com organização 

hierárquica bem definida e rigorosa” (LIMA, 1987: 40), nosso Ilê admite várias ialorixás 

e babalorixás: cada um é responsável e predomina sobre os seus “afiliados”, que lhe 

devem obediência; e fora de tal particularidade, as relativas autoridades permanecem, aos 

demais, ocupantes dos graus cabidos – iás ou ebâmis, recentes ou antigos. Independente, 

nenhum, nem ninguém, escapa da submissão última à herdeira cósmica do espaço sacro 

comum. 
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Do igual modo que equedes e, especialmente, os ogãs, além das suas condições 

“genéricas”, podem ocupar atribuições e títulos mais específicos, alguns dos “virantes” 

também acumulam o grau vindo dos sete anos iniciáticos e certas funções outorgadas, 

cosmicamente, por escolha deífica. Determinados ebâmis e iás combinam, sobrepõem, 

essas posições – válidas frente ao corpo coletivo no geral – às de “pai” ou mãe-de-santo 

– assumidas apenas perante o séquito particular dos próprios “filhos” –; e, ademais, 

sobretudo entre as mulheres, quando já portadoras do decá, ocorre, ainda, de os deuses 

contemplarem-nas com outros postos, que lhes exigem responsabilidades, então, 

previamente definidas. Um dos existentes é o (en)cargo chamado “iá dagam”, exclusivo 

de uma das iás com maior tempo desde iniciada no terreiro e, portanto, a prerrogativa da 

autoridade sobre as outras, desprovidas do título; formalmente, ela providencia os 

preparativos e ofertas realizadas na cerimônia de Exu, obrigatória antes das festas 

FIGURA 23. OGÃ NA ESCOLTA DE UM ORIXÁ INCORPORADO (FOTO DO AUTOR). 
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públicas. As suas auxiliares são as iás nominadas “sidagam” e “ossidagam”, igualmente 

vividas e ativas na casa. Embora não me tenham sido discriminadas as diferenças, contei, 

ali, no Ilê, três sidagans, regidas pelas deidades Odé, Oxum e Iemanjá, e só uma única 

ossidagam, cuja ascendência cabe à Oiá – e, na prática, quem organiza e faz o ofertório 

preliminar ao mencionado deus. A “iá bassê” ocupa grau hierárquico distinto, e tão 

elevado quanto o de “dagam”; mas ela se constitui dona ritual da cozinha e, logo, 

responsável por preparar as refeições comunitárias ou aquelas sagradas, porém coletivas, 

encaminhadas às divindades em nome dos candomblecistas; e quando algum deles 

necessita processar, individualmente, qualquer item, ali, no seu domínio, ele deve pedir 

licença e tomar a benção. Honras equivalentes direcionam, os adeptos, à “iá dadê”, a 

“mãe criadeira”, ou encarregada da supervisão dos noviços durante o “recolhimento” 

iniciático; do encaminhamento aos banhos sacros até as resoluções de conflitos e visitas 

noturnas, na alta madrugada, para checá-los enquanto, supostamente, deveriam dormir. 

E, enfim, nesse patamar, o quadro fica completo com a “iá tebexê”, entoadora dos cantos 

invocatórios nos cerimoniais, sejam os restritos ou nas ocasiões de cunho público. 

Outro é o patamar assumido, ali, por uma tríade composta pela mãe-de-santo, 

herdeira do templo, a “mãe-pequena” da casa e aquela liderança ritual exercida por um 

dos mais antigos membros dentre os candomblecistas. Vale lembrar que, após ter falecido 

Sérgio Roberto Aparício, Woodume Azuanun, a frente da comunidade religiosa foi 

entregue, via determinação oracular, à “Dona” Ana Santos Novais, Iá Bagunin,  “filha” 

de Ogum, tornada, pois, sucessora divinamente endossada do pai-de-santo, máxima 

autoridade local e representante humana, desde o seu orixá pessoal, perante as divindades; 

consequentemente, os adeptos do terreiro, todos eles, lhe devem obediência. Ela é a 

Ialorixá, comandante espiritual, em corpo, da vida coletiva transcorrida no seio dos muros 

sagrados; apoiada na força do regente cósmico, toma decisões caras aos frequentadores 

em geral. Todavia, cabe recordar, também, mais dois fenômenos que permitem 

compreender a formação da cúpula hierárquica no modo de um triunvirato. Primeiro, 

quando a herança foi anunciada, o Ogum Bagadá de “Dona” Ana, na mesma ocasião, 

incorporado, alçou Helena Oliveira, Iá Oiá Mufacy, ainda incompleta nos sete anos de 

iniciada, à “mãe-pequena”, iá-quequerê do lugar; posto altíssimo, recém desocupado e 

tradicionalmente tido assumido pela provável prosseguidora, no futuro, de determinado 

candomblé. Trata-se, portanto, da “segunda” na organização religiosa costumeira dos 

templos; alguém próximo e sob a confiança do líder – e, aqui, supõe-se, indicado na 
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vontade suprema de Ogum. Convém citar, ademais, Iá Mufacy, naquele momento, já 

acumular experiência nos graus de iá dadê – posteriormente repassado – e “apetebi” – 

hoje conciliado com as designações da quequerê –, cujas atribuições, do último, 

respondem ao gerenciamento dos utensílios rituais, pelos quais as forças “astrais” são 

sagradamente distribuídas. Digamos que investida dos novos poderes e vivida no 

planejamento litúrgico, ela se firmou “braço” administrativo da Ialorixá, além de uma das 

primeiras a consagrar “filhos”, concentrando-os além do poder central. E, não bastasse, 

relembremo-nos das condições imprescindíveis dadas por Iá Bagunin no episódio de sua 

escolha como a matriarca do Ilê: inexperiente, ela concordaria apenas mediante auxílio e 

aconselhamento contínuo prestado na parte do, então, notável Woodume Amo 

Aguessinum. Afinal, pessoalmente íntimo do fundador, Azuanun, ele já havia, àquela 

altura, executado tarefas próprias de ogãs – zeloso com a Oxumarê daquele –, axoguns e 

ojés – sacerdotes cultuadores, amplo senso, dos eguns. E estaria, assim, constituída a mais 

alta tríade do Azun Dan, distribuída entre as lideranças – típicas, pois complementares e 

porosas – espiritual, da Ialorixá; gerencial, nos desígnios de iá-quequerê e apetebi; e 

ritual, encontrada no Woodume, apto a lidar com babás e energias das várias matrizes 

originárias. 

* 

Todos esses postos, dos abiãs à Ialorixá herdeira, remetem ao culto das deidades, 

genericamente chamadas, no terreiro, “orixás”, apesar das presenças, ali, de voduns e 

inquices. E conforme a distinção indicada por Juana Elbein dos Santos (2012 [1975]), as 

divindades, forças naturais, não devem ser confundidas com os “eguns”, ancestrais 

humanos, embora, conceitualmente, ambos tenham procedências africanas – iorubá, no 

caso – comuns. Assim, existem, ainda segundo a autora, certos templos exclusivamente 

dedicados às celebrações dos ancestres, “lésè égún”, além daqueles, muito mais comuns 

– “lésè òrìsà” –, voltados aos deuses, tidos energias da natureza. Todavia, algumas 

comunidades de orixá honram seus antepassados ilustres, e o fazem em espaço próprio, 

reservado, para tanto – o “ilé-ibo-akú” –, na circunscrição do lésè òrìsà; e isso é o que 

ocorre no Azun Dan, particularmente naquela morada denominada, lá, “casa de babá 

egum”. Dado o perfil eminentemente privado dos procedimentos realizados no local, 

conhecido, ou mesmo apenas visto, desde o interior, por seletíssimos adeptos, me limito 

a reproduzir as informações tornadas públicas na citada obra de Juana Elbein dos Santos: 

primeiro, cabe mencionar que, em determinados contextos, a qualificação “babá egum” 
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alude ao lado masculino da ancestralidade – enquanto o feminino responde no louvor das 

“ìyá-mi”, “mães ancestrais” –; e, segundo, além desse caráter mais coletivo, consta, na 

obra, o ilé-ibo-akú ser um espaço “[...] onde se encontram os ‘assentos’ e são adorados 

todos os mortos do egbé [comunidade religiosa]” (p. 37). Tratando-se, pois, de processos 

sublimativos dos nossos antecessores, vem daí o status paralelo e, simultaneamente, 

perpendicular conferido aos preceitos litúrgicos e especiais dos ascendentes humanos, se 

relacionados com os das divindades: distante, ora, por preconizar classe outra de seres, 

afora toda a dissimulação e os conhecimentos secretos e necessários às práticas; e 

coincidente, porque o refinamento espiritual dos antepassados objetiva, idealmente, 

tangenciar, ou, ainda, ultrapassar, no rumo dos babás, elementares, as frequências 

energéticas divinas. Consequentemente, uma casa de babá egum entre os orixás exige o 

seu sacerdote apropriado, partícipe da hierarquia, mas independente no exercício das suas 

funções, autônomas. Intitulam-no “ojé”. Apto na lida com os mortos, ou eguns, lhe cabe, 

nesses termos, “despachá-los” quando nocivos e extratores das forças cultivadas no lado 

dos vivos; ou, então, pelo contrário, alimentá-los, se nos referimos aos ancestrais ilustres. 

E sob tais prerrogativas, é ele quem preside, na contraparte das pessoas-carnais, os ritos 

fúnebres do axexê.        

* 

Além das condições, funções e títulos formais, há também, no Ilê, uma série de 

atividades exercidas regularmente, quase sempre pelos mesmos candomblecistas, ainda 

que desprovidos dos cargos tradicionais. As suas tutelas, e, logo, constituições cósmicas, 

lhes tornam eficazes porque afins na manipulação das forças divinas desde as tarefas 

realizadas no plano material. Assim, por exemplo, um “filho” daquele vodum chamado 

Agué – ontologicamente aproximado da deidade, “nagô”, Ossanha, regente das folhas – 

costuma ser responsável na extração do “amassí”, ou banho de folhagens, purificador, 

imprescindível, quando, desde a rua, adentramos no templo. As eleitas de Iansã, 

predominante sobre os mortos, são, no seu turno, indicadas na defumação do ambiente, 

sob a qual os maus fluídos se dissipam em meio às nuvens vindas das ervas que, aqui, 

queimam, e não lavam. O “protegido” de Odé, deus mateiro, remove, nas trilhas, os 

troncos e galhos caídos, e desobstrui os caminhos, dali, aos seus “irmãos”. E ninguém 

estoura as sagradas e reabilitadoras pipocas como as “crias” de Omolu, peritas na iguaria 

alimentícia preferida do “pai”. Inclusive, esse é o tutor divino de um personagem 

fundamental no Azun Dan, conhecido, solicitado e, me parece, querido por todos, lá: 
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Taylor Galvão, denominado, religiosamente, “Gitobá”. Quando comecei a frequentar o 

Ilê, ele acabara de chegar à comunidade, após vivê-la durante um “bico” feito como 

ajudante nas contínuas obras e reformas tocadas ali – fora temporária e informalmente 

“empregado” pelo mais antigo dos nossos ogãs. Digamos que bastante desequilibrado na 

vida espiritual, no curso dos trabalhos passou a ser acolhido e se tornou funcionário 

permanente da “roça”: ocupou um dos vestiários – depois, transformado no seu próprio 

quarto –, e, em troca do salário advindo das mensalidades de cada adepto, lhe cabia 

executar os consertos necessários, aparar a mata, manter limpo o espaço comum etc.; uma 

espécie de zelador, na concepção leiga do termo; e cada vez mais presente sob pequenos 

auxílios no dia-a-dia religioso, venceu, mediante contribuições financeiras da família-de-

santo, a iniciação no curso de 2016. Atualmente é alguém tido, ali, indispensável: ergue 

moradas, promove reparos de vários os tipos, faz faxinas; e, na ausência dos “irmãos”, 

providencia amassí, defuma o espaço, abre picadas e, claro, esquenta pipocas, tão ao 

gosto do seu Omolu, disseminador de bençãos indiscriminadas àqueles – ricos ou pobres 

– necessitados. Portadores de cargos ou não, especialistas ou multifuncionais, segundo, 

certa vez, me declarou determinada iá, todos, no limite, têm importância, e mesmo que 

apenas numérica, sem qualquer papel aparente: na morte de Sérgio Aparício, Woodume 

Azuanun, afinal, dos fiéis às dezenas, e agora descrentes, restaram somente dezesseis; e 

fossem os iguais dezesseis antes da “debandada”, poderia não ter sobrado nenhum.      

* 

Certa época, quando, desinteressado, mantive relativa ausência do terreiro, um dos 

meus “irmãos” me repreendeu, e com toda a razão, porque, nos seu termos, a comunidade 

funciona, como uma “egrégora”: ou, as energias sagradas, ali, pulsantes, dependeriam dos 

esforços advindos das diversas partes, humanas; e, desde os cultos, fortalecido o todo, do 

qual nos alimentamos espiritualmente, cada elemento vem a se tornar, também, mais 

potente. Desse modo, seria impossível apenas “fazer fé” nos orixás, limitado ao trânsito 

por locais “mundanos”. Complementar a isso, o legado escrito de Woodume Azuanun nos 

ensina sobre a religião constituir certo exercício da busca, incessante, em mim, do divino, 

primordial, natural e equilibrado, já manifestado antes e, hoje, exterior à minha presença 

no plano material. Essa lição supõe o conteúdo, no meu âmago, das existências do mundo 

– entre minérios, animais, árvores, folhas, raios, ventos, rios, oceanos etc. –, todavia, por 

exemplo, um Omolu aqui predominante. E quando intento despertá-lo, aflorá-lo, forte e 

essencial, no terreiro, só posso encontrá-lo, ainda que, sob a condição humana, tangencial 
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e fugazmente, devido ao culto, cultivo, dele, pelos outros adeptos; e o equivalente ocorre 

se preciso – e sempre necessito, para tentar estar completo, em pleno equilíbrio – das 

potências de Odé, Oxum ou Logum etc., que me “faltam”, mas prevalecem em certos dos 

“irmãos”, desprovidos da minha força peculiar. E embora Bastide não toque diretamente 

na questão do autoconhecimento, parece ser esse o sentido apresentado na sua conclusão 

acerca de nos templos “afro-brasileiros” a “[...] comunhão social repousa[r], em última 

análise, nessa diversidade das funções litúrgicas [ou com] cada filha-de-santo trabalhando 

para a outra, como as outras trabalham para ela [...] [e então] resulta que nenhuma pode 

dispensar as companheiras” (2001 [1958]: 111). Não obstante a organização, sociológica, 

material e empírica, reflita uma esfera mística – ao invés do oposto –, o Azun Dan mostra 

algo além: a contrapartida ontológica. Afinal, os deuses carregam, em si, “alheios” – deles 

– conformadores: Logum nasce do matrimônio de Odé e Oxum, a esposa predileta do 

distinto Xangô; Iemanjá, a possível genitora originária, é simultaneamente filha lógica 

de Babá Olokutum; Obatalá, “o” primeiro desdobramento, traz intensidades duas, 

masculinas e femininas. E sem quaisquer contradições, nosso candomblé trata 

fundamentalmente disto: saber escutar, no meu íntimo, as vozes, minhas, vindas de 

outrem, das deidades, do universo; pois assim, múltiplo, é o cosmos criado a partir dos 

saberes ancestrais e divinos. 

*** 

Não obstante complementares as funções, e porosos, entre si, os seres, isso não 

significa que no Azun Dan a convivência humana aconteça em total harmonia; o cotidiano 

do terreiro transcorre longe disso, e conforme dizem os mitos, nem as deidades se 

resolvem de todo. Tratando-se de uma comunidade unida ao redor dos seus próprios fins, 

mas composta por membros heterogêneos, as controvérsias são, ali, recorrentes. Afinal, 

os afazeres religiosos, comuns, partem de gente vinda dos mais variados meios 

geográficos, políticos, econômicos, profissionais e educacionais, e que exercem, no 

templo, as suas atividades mediante concepções já formadas acerca da realidade “civil” 

sobreposta ao solo sagrado. Assim, não só os deuses acompanham permanentemente as 

pessoas-humanas, quando lhes enviam alertas, sonhos, intuições ou até se manifestam 

fora de lá, como valores, opiniões, posições, perspectivas e interpretações relativamente 

individuais, concebidas desde o mundo profano, também adentram na “roça”. Seria nesse 

sentido que Woodume Azuanun defendia, nos seus escritos, a necessidade de “reeducar” 

os candomblecistas quanto à invalidação, na rotina intramuros, do patrimônio material, 
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dos graus acadêmicos e das influências sociais conquistadas ou adquiridas no exterior, 

visto tais diferenciadores, criados sob parâmetros exógenos, implicarem, internamente, 

divergências leigas e potencialmente desagregadoras. Apesar disso, certas discordâncias  

tendem a permanecer, pelo fato de os candomblés consistirem, nas próprias hierarquias, 

então, vigentes, conjuntos teocráticos autárquicos e fundamentados na transmissão oral 

dos conhecimentos: afora de cada agrupamento inexiste um poder centralizador, e, 

ademais, os fundamentos cósmicos não estão registrados, afixados, em bases escritas. 

Aquilo válido no seio de determinado coletivo, muitas vezes, difere do preconizado e 

praticado na outra agremiação, ainda que ambas, nos seus padrões teológicos e 

ritualísticos, correspondam às mesmas matrizes originárias dentre aquelas remetidas à 

África – “nagô”, “jêje”, “angola” etc. –; e na ausência dos dogmas, as “casas” costumam 

apresentar frequentes dissensos  no cenário interno de seu espaço. E talvez nem pudesse 

ser diferente, pois, se o universo natural inspira e motiva os cultos, tudo, no seu compasso, 

é equilibrado; porém, dinâmico, nada, ali, se estabiliza. 

Um primeiro ponto, dentre vários, no qual inexistem consensos cabe à etiqueta e 

aos protocolos honoríficos, considerados, entre certos membros do Azun Dan, como 

bastante “relaxados”, sobretudo se comparados com outros templos. Conforme descrito 

antes, há, no lado dos humanos, uma estrutura hierárquica fundamentada em condições 

ontológicas – “virar”, ou não, nas deidades, “ancestrais” e “entidades” –, na precedência 

temporal e nos cargos divinamente outorgados – e cujas atribuições são pressupostas 

tradicionalmente. Nesse complexo verticalizado, as posições, superiores e inferiores, 

costumam ser demarcadas com uma série de sinais e códigos exercidos, especialmente, 

nas situações rituais e/ou públicas, mas não apenas. Isso acontece, por exemplo, nos 

“pedidos de benção” na chegada dos adeptos no terreiro, na iminência das refeições 

comunitárias e durante os ritos. Quando um fiel adentra no Ilê, a etiqueta diz que ele deve, 

na sequência da hierarquia – Ialorixá herdeira, iá-quequerê, Woodume, axogun, alabê, 

ogãs e equédes etc. –, “pedir kolofé” aos mais proeminentes. E o mesmo se dá no sentido 

inverso, dos dispostos abaixo; e esses últimos o procuram, para cumprimentá-lo. Dirigir-

se a alguém, sob postura levemente inclinada, em alusão à reconhecida submissão, e 

anunciar “kolofé” (“Iá”; “minha ‘mãe’”; “ogã” etc.) significa um pedido de “benção”, do 

qual se espera a resposta: “kolofé, Mi Olorum axé”, concebido, lá, algo próximo disto: 

“tome a minha benção, e que Deus também te abençoe” ou “quem sou eu para lhe 

abençoar? Que Deus te abençoe”. Processo análogo precede os repastos, embora, aqui, os 
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candomblecistas digam, ou “peçam”, às suas respectivas autoridades, “ajeum” – ou seja, 

“benção”, ou, ainda, “permissão” para comer –, seguidos da réplica: “ajeum minum” – 

ou, “esteja abençoado”, ou, então, “licença concedida”. Já no transcurso das cerimônias, 

notadamente as festas públicas, tais demarcadores ganham em dramaticidade, e, acima de 

tudo, se executados diante da cúpula do local. Nos festejos, quando, no decorrer do xirê, 

o líder ritualístico saúda e anuncia determinado orixá, os “filhos” da deidade saem dos 

seus lugares habituais, vão até o ponto reservado aos honrados e os reverenciam; a maioria 

curva o corpo, estende um dos braços, e com essa mão espalmada lhes solicita: “kolofé”; 

alguns pagam a homenagem deitados de bruços, na posição chamada “adobá” ou 

“adobalé”, e, esticados no solo, coordenam três pequenas salvas de aplausos – em 

compassos precisos –, denominadas “paó”; e acaso um distinto, da cúpula, inicie o 

movimento na direção de quem quer que seja, todos os demais, fora daquele círculo 

restrito, prostram no chão, aonde cravam as testas. Vestes e insígnias exclusivas 

exprimem, visibilizam, graus sacerdotais: nas festas abertas, no contingente masculino, 

somente ogãs usam kaftas; e os abiãs, iaôs e eleguns jamais ostentam fios-de-conta do 

tipo “brajá” ou “lagdibá” – esse, confeccionado desde disquinhos feitos dos chifres de 

búfalo –, restritos, ambos, aos graduados. Inúmeras possibilidades ilustrariam, mediante 

tributos e licenças assim, a organização da comunidade segundo as mútuas ascendências 

dos seus frequentadores humanos. E importa que os padrões nem sempre vigoram, e, 

logo, surgem as controvérsias. 

O seguimento dos protocolos acerca do reconhecimento da submissão, a 

distribuição de deferências e as licenças quanto às insígnias especiais, distintivas, não se 

limitam à formalidade interna. Primeiro, Édison Carneiro já observava que na ausência 

de uma administração central, o reconhecimento dos terreiros perante os demais é 

construído, também, desde as atitudes públicas vindas daqueles adeptos situados mais 

abaixo na hierarquia local. Afinal, “[...] da sua maneira de dançar, da exatidão dos rituais, 

da beleza do canto, da disciplina que se nota nas festas e da obediência que presta às 

regras estabelecidas, que se infere a excelência, ou não, do candomblé. As filhas são 

espelho que reflete [um] bom ensinamento” (2008 [1948]: 105). E além da legitimidade 

conferida nessa socialização mais geral, há, ainda, no cumprimento das praxes, um 

componente cósmico, de ampliação e fortalecimento das energias sagradas cultivadas nos 

templos. Como parte da própria natureza que venera, todo humano contém, em si, um 

pouco do divino, e, sobretudo, da sua própria divindade tutelar; e segundo anotou, 
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novamente, Bastide (2001 [1958]), no decorrer das trajetórias religiosas as pessoas-

humanas se “alargam” existencialmente, visto os deuses participarem, cada vez mais, 

daquele ser, inclusive, lhe atribuindo designações específicas e conformadas às forças 

particulares da deidade. Assim, na concepção equivalente à da “egrégora”, “horizontal” 

e expressa com a divisão dos trabalhos sagrados, agora, no eixo “vertical”, o endosso 

comunitário das altas posições implica “(a)firmar” os seus respectivos divinos interiores 

em suas devidas, e reivindicadas, preponderâncias; logo, fortalecidas as potências de 

quem concentra atividades voltadas ao comum – sacrificar, tocar atabaque, cozinhar, 

cultuar os mortos –, aumenta, também, o lastro energético distribuível e do qual se vale 

toda a coletividade. Disso, é sintomático que nosso líder ritual use apenas a alcunha 

sagrada, ou o cargo de cada qual, nas situações cerimoniais, enquanto fora dali, não 

raramente, nos chamamos pelos nomes próprios, pessoais, e, às vezes, inclusive, por 

apelidos bastante informais; e o mesmo acontece vindo dos “ancestrais” e “entidades”, 

que, atuantes no plano das energias, só reconhecem os candomblecistas “formalmente”, 

tratados a partir do grau biográfico ou da função exercida: “equede”,“ogã”, “iá-

quequerê”, “ebâmi”, “ojé” etc. O cumprimento dos padrões honoríficos, envolve, 

portanto, questões transcendentes ao mero brio das figuras ilustres.   

Os fundamentos implicados na distribuição de honrarias e usufruto das licenças, 

sinalizados, ambos, na interação mais, ou menos, pública, não são, contudo, suficientes 

para garantir o seu cumprimento por todas as pessoas-humanas presentes no Ilê. Nas 

conversas reservadas, travadas pelos fiéis próximos entre si, é recorrente ouvir acusações 

do tipo: “fulano chega aqui e nunca ‘pede kolofé’ pra ninguém”, ou, então, “olha lá, o 

fulano ‘furando’ a fila pra pegar comida”. Sem realizar qualquer levantamento formal 

acerca disso, mas com base na vivência do local, eu diria que as posturas pouco afeitas 

aos protocolos de tratamento variam bastante em suas motivações: aparentemente, alguns 

evitam dispender honrarias devido à timidez; mas outros, como reclamam certos adeptos, 

“não têm orientação do ‘pai’ ou mãe-de-santo”; já um terceiro, desafeto do quarto, evita 

cruzá-lo e, assim, cumprimentá-lo ritualmente; e parte dos superiores, caracterizada por 

personalidades “relaxadas”, dispensa as homenagens remetidas dos seus subordinados. 

Visto o regime vigente, no qual iás e ebâmis podem iniciar e cuidar, ali, dos seus eventuais 

“filhos”, as exigências e cobranças deles quanto às suas “crias” se revelam deveras 

diversificadas: “pais” e “mães” recentes costumam ser rígidos nas cobranças, enquanto 

nos três sacerdotes da alta cúpula se expressa um gradiente. A iá-quequerê, mãe-pequena 
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do templo, tem fama de “faladeira”, expansiva, brincalhona e agitada, e isso se reflete na 

permissividade dada aos seus iniciados. Informal, ela frequentemente “libera” quem a 

procura e lhe oferece as saudações sacras; quando aceita, faz discretamente, sem alarde. 

E o líder ritual, Woodume Aguessinum, não parece exigi-las e tampouco reprova alguém, 

publicamente, na falta delas. Solicitado, às vezes abençoa simples e modesto; noutras, 

corresponde performático, grave e disposto. Há poucos anos, o vi protagonizar cenas 

impressionantes: diante das dificuldades financeiras do terreiro, sugeriram abdicar da 

tradicional mesa posta aos ogãs, servida de lanches, sucos e refrigerantes, oferecidos no 

intervalo dos festejos; repentino, bateu violentamente na própria bancada e vociferou: 

“ISTO AQUI, QUE EU SAIBA, AINDA É UMA CASA DE CANDOMBLÉ, E, POR 

ISSO, VAI TER LANCHE DOS OGÃS, SIM!”. Conquanto tolerada, a liberdade possui, 

sempre, determinados limites. E normalmente as divisas esbarram na figura da Ialórixá, 

querida e, todavia, temida, dada a disciplina cobrada, sobretudo, dos seus “rebentos”. Da 

cadeira preferida, avalia todo o ocorrido sob a sua vigilância, e nos mínimos deslizes dos 

“filhos”, os repreende severamente; e se julga algo inadequado naqueles iniciados de 

outrem, lamenta, silenciosa, e balança negativamente a cabeça em reprovação. Nas 

minhas primeiras experiências tidas ali, me orientaram cumprimentá-la tão logo chegado 

na “roça”; ingênuo, fui até ela e disparei: “Oi. Bom dia, Bagunin”. No limite da 

reprimenda e do desprezo, eu recebi: “E quem é esse menino? É ‘kolofé’; pra você, é 

‘kolofé, Ialorixá Bagunin’”. E apesar das tentativas de controle advindas da máxima 

autoridade, na síntese, as relações implicam concepções e práticas consideradas 

“liberais”. 

Alguns dos fiéis, e, dentre os quais, a iá-quequerê, apontam essa característica 

como herdada da nossa “raiz”. Quando alguém comenta sobre o perfil permissivo do 

templo, ela costuma responder que nós praticamos um “candomblé de alegria”, e sempre 

complementa: “nós, aqui, somos iguais àquilo que o meu ‘Pai’ [Woodume Azuanun] 

falava da Teófila, que era leve; era alegre. Mas a Perina, não. Ela era ‘dura’”. E concorre, 

também, para isso, as proposições particulares do fundador da nossa comunidade, 

recordemo-nos, crítico assaz daquele cristianismo provedor de fundamentos pautados na 

culpa, e resultados em comportamentos “[...] misto[s] de respeito e medo”. Nos seus 

escritos são recorrentes, ainda, os trechos nos quais a busca do divino interior constitui 

um processo sublime, ameno e alegre. Contudo, entre os “filhos” deixados, o pioneiro 

costuma ser lembrado devido à retidão exigida dos fiéis iniciados sob a sua 
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responsabilidade. Talvez, no meio desses dois “extremos” – o da filosofia, serena, e a 

prática, íntegra, decorosa –, o conteúdo dos registros prevaleça na justificativa de 

readequações tidas necessárias, hoje, ao candomblé. Afinal, a “mãe-pequena” não aciona 

gratuitamente as tendências do(s) (ante)passado(s), mas o faz porque existem, ali, 

precedentes, cósmicos, comportamentais, dignos de dar sentido ao sacerdócio nos tempos 

atuais. Frequentemente, nas conversas desenvolvidas com ela, emerge o lamento sobre os 

jovens que a procuram não suportarem os limites outrora vigentes. E nas suas palavras: 

“por exemplo, você ‘pega’ alguém como o ‘fulano’; ele nunca entrou no mato, nunca saiu 

da cidade, não sai do apartamento; e se eu exigir certas coisas, ele não aguenta, 

simplesmente vai embora; pega as coisas dele e não volta nunca mais; agora, eu vou 

deixar de cuidar [espiritualmente] dele?; eu não vou!”. No mesmo tempo, se recorremos 

à batida enfurecida na mesa, da parte do Woodume, simultânea ao vociferar de que aquilo 

“ainda era uma casa de candomblé!”, notamos, portanto, a moderação das posturas 

permissivas, cósmica e historicamente amparadas, mediante limites considerados, pois, 

intransponíveis. No uso da expressão usada, às vezes, no Azun Dan, longe do “vale-tudo”, 

descabido e incoerente, a liberdade eventualmente concedida contrabalanceia posições 

mais, ou menos, rígidas de outras figuras, todas, diga-se, admitidas no exercício da tutela 

sagrada como “mães” e pais-de-santo, cujos “filhos” possuem perfis diferenciados. 

Novamente, as relações humanas, ora, equilibradas, parecem refletir, prolongar, o mundo 

das coexistentes forças naturais, imanências e expressões dos deuses.        

Dinâmica similar pauta outro ponto de controvérsias, agora acerca dos chamados 

“resguardos”. Tratam-se, esses, daquelas restrições comportamentais impostas ou 

sugeridas, e adotadas pela maior parte dos fiéis, em frequências e ocasiões específicas. A 

mais recorrente tem periodicidade semanal; e, no caso, os adeptos iniciados costumam 

prestar um dia de “homenagens” aos seus respectivos ascendentes cósmicos. Por 

exemplo, as “crias” de Omolu, às segundas-feiras, datas sempre correspondentes a ele, 

guardam abstenção alcóolica e sexual, e não consomem determinados alimentos 

tradicionalmente vistos como propriedades do deus: pipoca, carne de porco, jaca, abacaxi 

etc. E isso se estende a todas as deidades, cada qual no momento apropriado da semana e 

no seu quinhão das coisas na existência. Arrisco afirmar o seguimento preciso dos tabus 

entre a maioria dos frequentadores do Ilê. No entanto, certos candomblecistas, dali, 

“negociam” com as divindades e lhes oferecem, semanalmente, algum dia distinto do 

habitual. Há jovens, “filhas” da deusa Oxum, cujo “resguardo” se realizaria aos sábados 
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e que “transferem” as impedições para as datas “úteis”, mas sempre fixas. Existem casais 

tutelados por potências diversas, e, por isso, acertam, consigo, e mediante o tutor, a 

validação conjunta dos tabus, em ocasião única. Nas duas ocorrências, a justificativa dada 

é a da “importância de honrar o orixá por pelo menos um dia na semana” – independente 

de qual seja. Sem contar aqueles despreocupados na adoção dos limites, não cumpridos 

nunca. E, numa feita, quando vi inconsistências vigentes de uma velha iá, o regente 

cósmico, a altura da semana e um comportamento qualquer, lhe perguntei sobre aquilo; e 

a devolutiva dizia: “eu já tenho ‘tempo-de-santo’ pra isso, e não preciso mais fazer 

‘resguardo’”. Todavia, logo na sequência dos ritos iniciáticos, as práticas abstêmias têm 

caráter obrigatório por todos os recém admitidos nos cultos, e, nesse particular, adentram 

semanas, quinzenas ou meses. Independentemente dos ingressados, as interdições, aqui, 

incluem o envolvimento da cabeça em um pano – “ojá” –, a fim de protegê-la nas 

aparições públicas, e as roupas brancas, ou, no mínimo, claras. As medidas, amenizadas 

ao molde daquelas semanais, também vigoram após realizadas limpezas rituais – até a 

meia-noite do mesmo dia –, bem como depois dos sacrifícios oferecidos às deidades – 

agora, sob o alcance de um, três ou sete dias. Ainda, os “filhos” do Ilê Asé Azun Dan 

rejeitam a carne suína durante todo o mês de agosto, já que se trata da proteína animal 

ligada ao nosso patrono comum, Omolu138. 

Em todas essas possibilidades, os perfis de cumprimento dos “resguardos” são 

variáveis. No caso da cautela semanal, conforme dito, os adeptos assumem abertamente 

não a respeitar; e já nas interdições imediatamente seguidas à iniciação, essa tendência 

decerto se reduz. A maior ou menor adesão dos “filhos” decorre, em algum grau, das suas 

distintas concepções, pautadas em teorias locais sobre os processos cósmicos. Uma parte 

dos frequentadores, por exemplo, me parece praticar as restrições porque supõe que, do 

contrário, a negligência provocaria o aborrecimento, ou certo desgosto, reprovação, dos 

deuses. Pode ocorrer de, eventualmente, alguém ignorar os tabus – aqui, comumente, as 

interdições alimentares – mediante mero deslize, como o do candomblecista que à noite 

atenta ter consumido, e desprovido de qualquer intenção, no lapso daquele dia, algo 

 
138 Logo nas primeiras experiências no Azun Dan, a quantidade de tabus observados foi impressionante. 

Quando me explicaram as restrições impostas, por exemplo, aos filhos de Omolu, acerca da carne de porco, 

alguém usou o termo “autofagia”: “não pode [comer], porque é como se você tivesse praticando uma 

autofagia, e se alimentando de você mesmo”. Assim, visto os deuses repartirem as existências possíveis 

entre si, seus respectivos “filhos” não devem consumir elementos compartilhados com o “pai”, e que, por 

isso, lhes constituem, ambos. Tratar-se-ia, afinal, de uma contradição inconcebível: refeição que, ao invés 

de proporcionar vitalidade, feriria, aniquilaria, o comensal, como se ele bebesse o seu próprio sangue.    
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proibido; e nessas exceções, eles se percebem “perdoados”, pois o fizeram “sem querer”, 

e “não desafiaram o orixá”. A segunda vertente típica considera importante obedecer às 

recomendações, e, no entanto, desde motivação diferente. Agora, ao invés da censura 

divina, a argumentação encontra o mote da “cristalização das energias” – nos termos 

ouvidos, ali, às vezes. Nesse viés, a necessidade da reserva se impõe após a realização 

dos sacrifícios, fundamentados no câmbio e na renovação energética acontecida entre a 

pessoa-material, emissora, e o deus, receptor; e, assim, a exclusão temporária dos, 

digamos, costumes demasiadamente humanos – do álcool, das relações sexuais – 

contribuiria para “firmar” as forças (re)adquiridas, e sem desperdiça-las ou dissipá-las no 

“mundo”. Embora isto não me tenha sido dito diretamente, o raciocínio induz a conceber 

os cuidados mais como responsabilidades administradas na parte do fiel, e longe da 

imposição autoritária das divindades. Já o último eixo aponta as ponderações 

comportamentais tomadas na perspectiva das “invenções históricas”. Recentemente, em 

conversa mantida sobre essa questão com um adepto do templo, ele defendeu tratar-se, o 

“resguardo”, de estratégia criada no intuito da contenção dos ogãs, antes “muito 

malandros”. Tradicionalmente, vários desses homens foram “civis” no âmbito dos 

candomblés, e bem como simpatizantes e defensores daqueles cultos na realidade 

“exterior”; parcela deles não possuía, portanto, os laços sagrados formais, e, então, se 

punha a frequentar bares, festas e compromissos sociais nas vésperas, ou no mesmo dia, 

das suas visitas aos terreiros; reticentes da “contaminação” do ambiente a partir de 

convenções profanas, os líderes das agremiações teriam instituído, pois, as normativas 

mínimas do decoro, depois ritualizadas. Certa feita, quando fomos, todos ali, orientados 

a vestir o “contra-egum” – pulseiras em palha trançada, e capazes de nos proteger dos 

mortos “rasteiros” – meu interlocutor, partidário do “historicismo”, ignorou a sugestão; 

atento, perguntei os motivos, e, no jogo matreiro com a noção múltipla de “egum”, ouvi: 

“eu não tenho nada contra os ‘eguns’ (‘ancestrais’); inclusive, gosto muito deles, e quero 

que eles me protejam, e não me proteger deles”. 

Uma situação particular, vivida por mim, há alguns anos, pode, suponho, ilustrar 

o caráter controverso do “resguardo” diante as teorias locais. Em meio às férias letivas, 

vigentes, na ocasião, no mês de agosto, consegui, enfim, realizar o plano de conhecer a 

Europa. Devido aos contatos pessoais anteriores, escolhi como base, ali, a cidade de 

Frankfurt, na Alemanha. Certa noite, saímos – a minha anfitriã e eu – para cumprirmos 

aquela conhecida tradição, dos viajantes, que experimentam ao menos uma refeição 
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bastante típica das novas nações visitadas; e a opção mais característica, dentre todas as 

indicados no cardápio, era composta e estruturada em torno dos cortes suínos, vetados, 

sobretudo às “crias” de Omolu, naquele período anual. Algo vacilante, após solicitar 

mentalmente a “licença” do orixá, resolvi aderir. Depois, ainda no exterior, e desprovido 

de qualquer culpa, compartilhei com conhecidos no Brasil as fotos do evento; eis que, 

imediatamente, um “irmão”, frequentador do templo, fez contato, via celular, porque 

avistara no meu prato o sacrilégio alimentar: vociferou; repreendeu severamente; 

perguntou se eu “estava louco” e “havia perdido o juízo”. Na sua concepção, a infração, 

tudo indicava, fora gravíssima; reflexivo, tive impressão de que o meu “Pai” cósmico 

pudesse me punir, tamanha a revolta dele, do companheiro. Aflito, contactei o Brasil e 

falei com minha mãe-de-santo – e iá-quequerê do Ilê –; expliquei o ocorrido, e ela, 

primeiro, simplesmente riu; logo na sequência lançou, cheia de ternura: “meu ´filho’, o 

maior ‘resguardo’ que existe, é da gente com a gente mesmo, porque Omolu mora dentro 

de você; se não foi por mal, se você não ficar bravo pelo que fez, então, pronto, acabou; 

e não é Omolu que vai ficar, porque você e ele são a mesma coisa”. Concordei, e me vi 

tranquilo. Estava nítido: “quebrar”, eventualmente, o “resguardo” deixava de implicar 

necessário desrespeito; e a lembrança, a reflexão inicial, já indicavam meu cuidado, um 

amor ao deus – pois, conforme reza no Azun Dan: “mais vale uma única vela acesa com 

fé, do que um boi ofertado em sacrifício gratuito”. Novamente, princípios caros a 

Woodume Azuanun, e afixados nos seus legados escritos – o exercício religioso da busca 

pelo nosso deus interior, sem culpas ou punições divinas nesse processo –, justificam ou 

influenciam, direta ou indiretamente, posturas, hoje, ancoradas na sua comunidade. 

Porém, a compensação igualmente legítima e compartilhada, postulada desde o “irmão” 

reprovador da conduta, evita que as proposições do fundador incorram em “vale-tudo”, 

conquanto, ainda assim, relevantes, e refletidas na constituição atual, permissiva, da 

“roça”. Talvez o próprio corpo coletivo comporte, por isso, um balanceamento indicativo, 

ali, das suas deidades interiores, expressões equilibradas da natureza. 

Finalmente, outro notado ponto controverso alude às “inovações” ritualísticas, e 

normalmente sob a justificativa reiterada de que “quando Azuanum estava vivo, isso não 

era assim”, ou, então, “‘no meu tempo’ as coisas, aqui, eram bem diferentes”. Primeiro, 

essas comparações advêm, obviamente, dos adeptos mais antigos – muitos deles 

“criados” pelo próprio sacerdote inicial da nossa comunidade. E ainda que esse 

contingente, em parte, venha a se adequar e já demonstre indiferença à parcela das 
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constantes mudanças, o líder pioneiro permanece, em vários pontos, um referencial de 

respeito aos deuses e eficácia dos cultos diante das – no lado distinto – “adequações” nos 

ritos e comportamentos nas cenas sagradas. É bastante comum que os “filhos” do nosso 

pioneiro apontem as “facilidades” encontradas pelos “novos”, “essa molecada”, em 

oposição aos esforços e dedicação exigidos na vivência do candomblé nas épocas 

passadas. Certa vez, quando uma iá usava o moedor para triturar os feijões da massa do 

acarajé, eu observava, interessado, os seus movimentos, até a seguinte perceber e 

comentar: “meu ‘filho’, isso não é nada; e no ‘meu tempo’, a gente passava horas moendo 

o feijão na pedra”. Frequentes são, também, as lembranças acerca dos “clientes”, 

responsáveis por todos os materiais necessários à realização dos seus procedimentos 

rituais: “na ‘minha época’, o Azuanum fazia a gente trazer tudo, até a lenha pra acender o 

fogão e o detergente pra limpar as coisas depois; eu cansei de ver gente, aí, chegando com 

galinha em baixo do braço; e eles vinham de ônibus, pegavam a condução com a galinha 

junto. Hoje vocês chegam e já tá tudo aí, né? Cozinham no gás, a mãe-de-santo já fez o 

mercado, já deixou tudo prontinho, já encomendou os bichos, e vocês só têm que usar e 

pagar pra ela”. Esse tipo de sentença não expressa apenas o orgulho das gerações 

anteriores sobre um empenho, então, característico; existe, nisso, o fundamento religioso: 

na visão dos contemporâneos de Woodume Azuanun, a ampla participação do interessado 

nos processos mágicos, o tempo e as energias ali despendidos seriam proporcionais às 

forças divinas dadas em compensação; e visto a posterior conversão dessas potências ao 

corpo coletivo, compreende-se as razões dessa nostalgia. E se na concepção dos anciãos 

parece haver, atualmente, facilidades excessivas, outros defendem, no turno distinto, o 

caráter forçoso de tais “relaxamentos”. Aqui, como sustentara anteriormente a “mãe-

pequena” do terreiro, os argumentos supõem o “endurecimento” das rotinas algo 

dificultoso ao perfil da nova geração de sacerdotes, menos afeita às – mesmo fora dali – 

trabalhosas demandas tradicionais; e na proporção em que desde a morte do fundador de 

lá o mundo mudou, os cultos dependem dos seus praticantes, inseridos, agora, muitos 

deles, nos apartamentos das classes-médias metropolitanas e virtualmente 

hiperconectadas. Entre os partidários desse último viés, o Ilê se apoia energética e – é 

preciso citar – financeiramente nos frequentadores, portadores de histórias, limites e 

disposições variados; e distintos são os cuidados espirituais dos quais todos, nos seus 

perfis, dependem, e – exceto casos-limite – não costumam ser negados. 
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Outro bloco de “inovações” parece um pouco menos polêmico e mais consensual, 

pois trata de providências sobre a manutenção da boa saúde dos frequentadores, 

especialmente os mais idosos. Por exemplo, idealmente, o “amassí”, banho do sumo das 

folhas, deveria ser tomado frio, “no tempo” – em local aberto, junto da mata –, e secado 

naturalmente nas peles dos fiéis, sem a intervenção da toalha – como se além de “lavar”, 

os fluídos, evaporados, levassem consigo as más energias. E embora os antigos gostem 

de rememorar os tempos em que priorizavam isso, poucos deles seguem o modo 

tradicional; na realidade, praticamente todos, velhos e novos, recolhem, hoje, de um 

FIGURA 24. INICIANDA REVERENCIA A IALORIXÁ BEIJANDO-LHE AS MÃOS (FOTO DO AUTOR). 
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grande tonel, uma cabaça com amassí, e o despejam nos baldes; vão ao banheiro, 

misturam a infusão na água morna do chuveiro e, já ali, se banham. Todavia a hierarquia 

saiba não ser a forma “correta”, a licença é concedida sob o argumento de nada adiantar 

se “os ‘filhos’ vierem pro Ilê, pegarem um resfriado e voltarem pra casa piores do que 

chegaram”. E visto a umidade e as temperaturas tipicamente frias de Ribeirão Pires, não 

raro recoberta em espessa névoa, da justificativa, às vezes, prossegue o complemento: “... 

lá na Bahia, tudo bem; mas, aqui, a gente não tá naquele calor de Salvador”. Nesse mesmo 

sentido, os candomblecistas foram recentemente liberados quanto ao uso de chinelos no 

interior das moradas dos orixás e durante as atividades transcorridas no barracão. A rigor, 

conforme ensinou Woodume Azuanun, os calçados seriam indesejáveis nos refúgios 

sagrados e no abassá, pois, primeiro, impedem o fluxo energético emanado das estruturas 

físicas aos fiéis; e, ademais, provindos do mundo exterior, poderiam “contaminar” os 

espaços em sua desejável pureza. Pelo clima vigente no Ilê na maior parte do ano, e para 

que os frequentadores não fiquem vulneráveis quando tocam o chão demasiado frio, 

concedeu-se a permissão mediante ressalva de cada qual reservar um par das suas 

sandálias exclusivamente ao templo. Também ligado à preservação dos “filhos”, algumas 

das rigorosas restrições comportamentais impostas no lapso da reclusão iniciática foram 

revistas. Na higiene, não se tolerava aliviar cheiros com desodorante, e os dentes eram 

escovados na palha; agora, ninguém quer estar “feliz por iniciar um ‘filho’, na vida 

espiritual, se, depois, ele sair daqui doente, tiver que gastar uma ‘grana’ no dentista”. 

Contudo, segundo parcela dos nossos anciões, a gradual abertura de precedentes nos casos 

individualizados “relaxa” demais os noviços recolhidos no templo. É comum ouvi-los 

comparar o claustro a um “hotel” ou período de “férias” repleto de benefícios, porque 

“fulano perguntou se ia ter Coca-Cola, e o outro já avisou que é vegetariano e não pode 

comer os frangos”, por exemplo. A resolução, de novo, provém do equilíbrio instável e 

desde concepções, opiniões e posicionamentos divergentes, dado o Ilê abrigar um 

universo, natural, criado da distância do Uno demiúrgico sobre si mesmo, a fim de existir, 

vívido, dinâmico, no todo, em ambos – logo, nas diferenças. 

Também nas “inovações” seriam inúmeros os exemplos em torno das 

controvérsias que, tipicamente, parecem separar os nostálgicos, afeitos às tradições e 

saudosos da sua época, e outros, adeptos do dinamismo, muitas vezes, declarado. 

Contudo, o candomblé hoje vivenciado no Azun Dan, mesmo pelos mais velhos dali, já 

não é mais como antigamente; e se os escritos deixados por Woodume Azuanun justificam 
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algumas das concepções e práticas resguardadas, certas tendências escapam desse legado, 

conforme mostra a recomendação, atualmente suspensa, acerca da retirada dos calçados 

nos espaços sagrados. Em um primeiro movimento, a promoção das inovações evita 

caracterizar os princípios filosófico e sugestões, formulados no quadro de tempo distinto, 

no status dos dogmas e imposições; e, no segundo, dado o caráter inevitável das 

transformações – pois assim surgiu e segue a vida no cosmos –, a ala “conservadora” faz 

uma espécie de contrapeso, desde o qual limites “inovadores” são estabelecidos e os 

fundamentos teológicos, mínimos, mantidos. Afinal, se a criação da realidade partiu 

daquela diferenciação de Olorum – outrora totalidade e nada – mediante si próprio no 

engendrar das diferenças, e, todavia, presente em tudo, os templos, reflexos e replicadores 

desse processo, jamais permanecerão inertes, monolíticos e estacionários; e, ainda assim, 

deve haver algo comum, que qualifique – histórica, filosófica, cósmica e liturgicamente 

– os terreiros enquanto tais. 

Eu arriscaria dizer que o equilíbrio dinâmico entre “manutenções” e “inovações”, 

com preponderância da última, mas sob certas referências mínimas, transcende a 

realidade do Azun Dan e vale para os terreiros no geral. Na análise da trajetória de Ruth 

Landes, Sally Colle (2003), antropóloga estadunidense, aponta, desde a obra de sua 

biografada, o próprio candomblé como uma grande inovação. No clássico escrito pela 

autora na década de 1930, e editado em 1947, conforme se sabe, isso está enfatizado na 

tese do predomínio das mulheres nas comunidades religiosas “afro-brasileiras”, oposto às 

matrizes africanas e ao nosso exacerbado patriarcalismo nacional. No limite, 

determinados templos inovavam até acima das novidades, quando promoviam a elevação 

de homossexuais masculinos, sobretudo os de hábitos “passivos”, àquelas posições 

ocupadas, no país, tradicionalmente por figuras femininas. No livro de Landes, há relatos 

de controvérsias geracionais ocorridas mesmo na aclamada “roça” do Gantois, onde, 

diante do protesto das anciãs, as mais moças reivindicavam batons e cabelo alisados 

quando dos festejos públicos (LANDES, 1994 [1947]). Não obstante, baseada nas 

descrições daquela primeira, Cole observa o reconhecimento de certos locais sagrados – 

o Gantois, em Salvador, inclusive – a partir das ideias provenientes, dali, acerca do 

respeito aos fundamentos religiosos, enquanto os demais alçavam sua popularidade e 

adquiriam “clientela” justamente no sentido contrário, ao flexibilizar as condutas. Talvez 

haja, aqui, no todo dos “santuários” a ampliação daqueles movimentos de contrapesos já 

indicados localmente no Azun Dan: uns guardam preceitos fundamentais, indispensáveis; 
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os seguintes, nos limites referenciais anteriores, se permitem inovar; e as 

experimentações, se bem sucedidas, disseminadas, no seu lado, pautam as alternativas 

plausíveis e capazes de contornar os dogmatismos exacerbados nas buscas pessoais dos 

deuses interiores. Ainda, na publicação clássica de Landes, consta um diálogo, dela, com 

seu principal interlocutor na Bahia, Edison Carneiro, tecido no âmbito dos ritos 

promovidos por Sabina, mãe-de-santo “pouco autêntica”; a estrangeira vê, admirada, as 

cenas, e o folclorista, tido “ortodoxo”, alerta sobre as manifestações, digamos, no mínimo, 

“superficiais” dos transes, desdenhados, e é rebatido: “[...] mas elas acreditam que estão 

fazendo a coisa certa, não? [...] [e] elas sabem que terão o suficiente para se alimentar no 

próximo ano, e que os seus assuntos pessoais irão bem?”. “Sim” – ele foi obrigado a 

concordar (LANDES, 1994 [1947]: 168-169) 139 . Entre os “fundamentalismos” e as 

experiências inovadoras, importa aos praticantes, em cada um dos cenários, a eficácia das 

relações cósmicas, determinadas – se providas de nexo, ou não – na resposta divinal. 

Finalmente, vale notar um segundo caso cujo protagonismo inicial caberia novamente a 

Edison Carneiro, e que no seio do 2º Congresso Afro-Brasileiro, em 1937, na capital 

baiana, solicitou à Ialorixá do Ilê Axé Opó Afonjá o oferecimento de uma festa, ali, 

naquele terreiro, e, ademais, lhe pediu inventariar pratos africanos, depois constantes nos 

anais da reunião; mediante permissão de Xangô, patrono dali, o festejo, fora do calendário 

habitual, maravilhou os congressistas, embora a lista culinária obtida pelo mentor da 

reunião, após veto deífico, não ultrapassasse menções as mais simples, vagas e singelas 

(LIMA, 1987). A entrada no barracão, então, aberto, das deidades destoava, pois, da 

publicação, nos veículos “leigos”, dos segredos alimentares divinos. A coerência tem, 

portanto, status relativo e dependente do humor cósmico, imposto, no candomblé, até aos 

céticos, como Carneiro o era diante Sabina, com quem precisou, enfim, assentir. 

 

3.2  Espaço-Templo (e Algumas Notas Sobre “Sincretismos”) 

 

Se o divino primordial, desde as forças da natureza, está presente em tudo aquilo 

já havido – e no que possa vir a existir –, ele emana no mundo todo, nas coisas tidas boas 

e más – o real, a vida, são divinais. E como um ser constituinte do cosmos, eu tenho, 

 
139 Em inglês, no original: “[...] but they believe they’re doing the right thing, don’t they? [...] they know 

that they will have enough to eat next year, and that their personal affairs will go well?”. “‘Yes’ [he agreed]” 

(LANDES, 1994 [1947]: 168-169]. 
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portanto, “O” Deus, os deuses, e, particularmente, uma divindade, habitantes no meu 

íntimo. Ainda, possuo, e sou, a totalidade das demais existências, pois elas são, também, 

o demiurgo aqui contido. Por isso, no candomblé – ao menos o concebido por Woodume 

Azuanun –, as distinções entre “dentro” e “fora”, muitas vezes, surgem imprecisas, 

borradas – e, a rigor, conforme já visto na dita “egrégora”, quando me alimento dos 

poderes próprios de outros humanos, e esses processam minhas capacidades cósmicas; 

ou, então, naqueles casos dados das deidades “múltiplas”, tangenciais, somadas e/ou 

relacionalmente imbricadas. De qualquer maneira, não é raro acontecer de, mesmo 

distante dali, as energias do Ilê virem até mim; o que torna difícil estabelecer exatamente 

o momento da chegada no templo, se o “lá”, ora, me adentra antes. Para ficar em um 

único exemplo, certa feita, enquanto preparava, no meu lar, a mochila da estadia no 

terreiro, cogitei “escutar” determinado alerta, vindo, eu diria, de uma voz interna e, 

todavia, alheia, sussurrada por algo além: “no caminho, pare; compre sete abacaxis e leve 

as frutas consigo”. Embora o aviso tenha sido bastante nítido, fiquei reticente. Tratar-se-

ia de peso considerável a transportar. Tomado o rumo, cedi; atendi ao suposto pedido e 

adquiri a carga, que, depois, na “roça”, deixei reservada. Era começo do mês de agosto, 

dedicado a Omolu. Passaríamos o dia preparando vários dos seus pratos votivos, e à noite 

alimentaríamos a deidade regente do Azun Dan. No avançado dos trabalhos, alguém se 

deu conta sobre as oferendas de Woodume Azuanun, nosso patrono ancestral, ascendido 

pelo mesmo deus, e que deveria ser igualmente contemplado, visto a sublimação, dele, 

implicar fortalecimento do tutor cósmico, do qual, pois, compartilha potências. Parte dos 

fiéis foi alocada nessa tarefa, e estourava quilos e quilos de pipocas para dispô-las em um 

enorme tabuleiro entremeadas por... justamente, sete abacaxis, os quais ninguém havia 

comprado! Imediatamente, o “misterioso” recado recebido outrora ganhou sentido, e 

ofereci as frutas aos “irmãos” ocupados na confecção do ofertório. Enfim, tal situação 

amostra o emparelhamento junto das atividades transcorridas no espaço sagrado, apesar 

da posição geográfica externa. Conquanto eu esteja fisicamente longe, fora, a comunidade 

me ecoa no âmago, e funciona dentro de mim. 

Nos movimentos “voluntários”, quando me dirijo deliberadamente ao Ilê, costumo 

fazê-lo de duas formas. Nas datas “úteis”, na maioria dos casos, cumpro o trajeto até lá 

sob combinação do sistema de transportes públicos e uso de veículos “contratados” – 

esses últimos, táxis ou, mais recentemente, carros oferecidos em aplicativos, como, por 

exemplo, o “Uber”. Nessas condições, adentro a “linha vermelha” do metrô, no centro da 
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cidade de São Paulo, e sigo à estação “Brás” – após cinco ou seis paradas –, onde há 

transferência para os trens da “Companhia Paulista de Trens e Metropolitanos” (CPTM). 

Ali, embarco no serviço cujo ponto final é Rio Grande da Serra, distante, 

aproximadamente, 50 km da capital. Contudo, desço antes dali, na estação de Ribeirão 

Pires, a penúltima daquela linha. Cruzo, então, um largo, defronte ao paradeiro, localizado 

no centro do município, onde, ao final, se aglomeram os taxistas. Alguns deles já são 

meus conhecidos e sabem o caminho culminado no “centro” da “Dona” Helena – a “mãe-

pequena” do Azun Dan, e ali residente –; e pelo acordo estabelecido com os motoristas 

“chegados”, o taxímetro permanece desligado e a corrida, previamente acertada, custa 

30R$. Se ocorre de o chofer ser estranho, mesmo assim, jamais alguém negou a minha 

oferta. Partimos da área central e após quatro ou cinco curvas ingressamos na “SP-031”, 

a Rodovia Índio Tibiriçá. Na pista, toda em linha reta, rodamos pouco mais de 10 km e 

avistamos um posto de combustíveis, no lado do fluxo contrário. Naquela altura, 

exatamente, está a saída rumo à via desencapada, de terra batida, desembocada no Azun 

Dan. A rua, “crua”, é bastante íngreme, sinuosa, e conforme avançamos a vegetação ao 

redor fica mais densa, e o ar, fresco e puro. Transcorridos cerca de dez minutos, surge a 

longa murada do terreiro, tomada de trepadeiras sob as quais se percebe blocos brutos, 

cor cinza, sobrepostos. Nas imediações do pequeno portão, nesses dias, não tende a 

ultrapassar três, quatro, cinco, no máximo, o número dos carros estacionados. 

Implementado o serviço de solicitação dos condutores autônomos, desde aplicativos 

baixados no telefone celular, tenho, nas viagens recentes, optado pelo recurso, orçado em 

metade da taxa cobrada nos taxis. O percurso, entretanto, segue inalterado, exceto a 

chamada do veículo particular já na saída da parada de Ribeirão Pires. Durante os finais 

de semana, no entanto, essa estratégia diverge, porque os “irmãos” da comunidade ou 

parentes consanguíneos me oferecem muito gentilmente lugar nos seus automóveis, 

saídos, quase sempre, das proximidades dos metrôs. Normalmente, o roteiro alcança a 

Rodovia Anchieta, e, na sequência, as estradas “SP-148” e, de novo, “SP-031”. Outro, 

também, é o cenário do templo, especialmente aos sábados, repleto de conduções 

perfiladas na extensão dos muros sacros. Em ambas as possibilidades – nos metrôs, trens 

e uso do transporte particular pago, ou, então, no cumprimento da viagem integralmente 

em modal motorizado –, as etapas da trajetória oscilam entre 01h30 e 02h, do “mundo” 

ao refúgio compartilhado dos deuses. 
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Ainda sob a lógica da indistinção entre “dentro” e “fora” do Ilê, independente dos 

meios de locomoção adotados, certos componentes, dali, encontram e influenciam os fiéis 

antes das suas chegadas ao espaço sacro. Já na transição da rodovia – asfaltada – para a 

estrada de terra são bastante nítidas as mudanças na atmosfera, sentidas mesmo do interior 

dos veículos. Decerto, tanto o início repentino do trepidar provocado pelo contato dos 

pneus com a via íngreme e irregular quanto aquela vegetação que agora toma os arredores 

e proporciona imediato refresco nas temperaturas são contributivas da percepção acerca 

de um novo mundo anunciado diverso daquele vivido na metrópole paulista. Além dessa 

variação paisagística e climática, estou convicto sobre, no lapso considerado, as sensações 

diferenciadas advirem também das ingerências divinas. Isso porque o abandono da 

autopista rumo à ladeira “crua” e culminada no templo ocorre desde um “trevo” 

rodoviário, que, segundo os preceitos vigentes nos cultos, configura, igualmente, uma 

“encruzilhada”, suporte físico favorável ao comparecimento de Exu, o “senhor dos 

múltiplos caminhos”. Nas vésperas dos festejos públicos, pude, algumas vezes, depositar 

naquele exato ponto oferendas ao deus, sob desejos de que – mas não só – todos os 

convidados viessem e retornassem da cerimônia seguros e protegidos no cumprimento 

das suas respectivas rotas. E certamente as bençãos lançadas de Exu são tomadas, 

involuntárias, no trânsito dos que têm passagem lá. Vencido o cruzeiro, nos primeiros 

trezentos ou quatrocentos metros, a subida do morro atravessa um botequim e 

determinadas residências, adensadas e construções, na maior parte, bastante “simples” – 

com os tijolos e cimento aparentes. Aos poucos, no avanço da inclinação, ficam cada vez 

mais espaçadas, entremeadas pela mata que toma as margens do trajeto; e adiante, de 

tempos em tempos, veem-se chácaras, suponho, moradas permanentes, distintas daqueles 

refúgios “de lazer”; até essas, após, escasseiam, e em altura erma da encosta surgem, 

abruptamente, árvores altíssimas e cujas copas, de cada qual, se estendem à borda oposta 

da vereda e, assim, compõem como fosse um túnel que bloqueia os raios solares antes da 

incidência no chão. Aquilo chama a atenção e aguça a sensibilidade. Novamente, o 

fenômeno transcende os impactos do ambiente físico na percepção humana, já que, no 

limite da licença concedida, somente afirmo haver forças implantadas, há tempos, na 

notável alameda. De todo modo, na sequência são raros os cantos ocupados por seres 

visíveis, embora presenças etéreas vigiem o fluxo dos humanos idos e vindos do terreiro, 

finalmente revelado duas ou três curvas depois. 
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A fachada do Azun Dan alcança, talvez, uma centena de metros, formada quase 

toda por um extenso muro, inteiro tomado das trepadeiras que ocultam os blocos, cinza, 

brutos, componentes da construção. A murada, na via de terra estreita e irregular, é 

interrompida em dois pontos, ambos por portões: do primeiro, maior, todo vazado, se vê 

a garagem e parte da casa particular de Woodume Aguessinum e Iá Mufacy, residentes no 

local; algumas dezenas de metros depois, o segundo, menor, gradeado somente até a 

metade da sua altura, e pelo qual, em largura, não passam duas pessoas, é destinado 

apenas aos pedestres e constitui a entrada comum – ou, propriamente religiosa – do 

templo. Ainda fora de lá, quem se posiciona de frente para a estrutura, no rumo do terreiro, 

consegue ver, hasteada, porém discreta, uma bandeira branca, cujo mastro, todavia, 

permanece situado intramuros, próximo dessa última porta, coletiva; e aquilo indica 

tratar-se, ali, de um candomblé. Quando o lugar está relativamente vazio e desprovido de 

muitas distrações no seu interior, os frequentadores costumam receber “cumprimentos” 

do cachorro chamado “Neymar”: um cão branco, com notáveis manchas pretas, de porte 

médio a grande, e bastante brincalhão. Eufórico, como fosse eternamente um filhote, 

dizem-no “sem noção do seu tamanho”, e, eu acrescentaria, também, da sujeira trazida 

nas patas, sempre carregadas de terra – ou, pior, de lama –, às vezes espalhada nas vestes 

dos visitantes desprevenidos quanto à tradicional saudação canina no clamor por colo e 

atenção; dos habituados, acolhe, primeiro, a advertência sobre permanecer no solo, e, 

após, consegue o mimo solicitado. Nas trocas disseminadas e tão características das 

relações vividas no templo, a atenção conquistada, na parte do animal, é, depois, vertida 

em companhia prestada aos adeptos constantemente embrenhados no mato, onde realizam 

serviços rotineiros, de manutenção, ou, então, preceitos religiosos. Desde os alertas 

soados nos latidos, eles ficam, assim, precavidos do perigo – advindo, sobretudo, das 

serpentes – e mais seguros no temor acerca de presenças insólitas – seja as dos humanos, 

eventuais invasores desconhecidos, mas até hoje jamais acontecida, ou, talvez pior, 

daqueles seres ameaçadores e, ademais, invisíveis. 

Já cruzado o portão, acima do qual, no muro, estão dispostas algumas quartinhas 

d’água, dedicadas à primeira purificação, ainda involuntária, dos adeptos, a vista alcança, 

logo de frente, uma grande construção, bastante alta. É o barracão, que cinde o perímetro, 

inicialmente, em dois secionamentos geográficos muito desiguais, embora simétricos na 

qualificação cósmica. Ainda ocultos desde aquela perspectiva, no lado esquerdo 

encontraremos, depois, as moradas “funfun”, e, ao inverso, à direita, os refúgios 
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“dundun”. E cabe precisar, conforme a análise empreendida por Juana Elbein dos Santos 

(2012 [1976]), que as deidades desse último grupo, “escuras”, são “filhas” de deuses 

“originários” e, assim, cosmologicamente associadas, sempre, ao ideal da “esquerda”, 

enquanto os demais, “brancos”, “pais”, foram os protagonistas na dinâmica primordial do 

mundo, situados, opostamente, ao imaginário “direito”. Assim, a configuração local 

estaria invertida, mas somente se mirada do ponto de vista dos humanos ali chegados; ao 

considerar o próprio “corpo da edificação”, com as portas do barracão voltadas para a rua, 

exterior, aquele padrão sugerido pela autora fica confirmado. De toda maneira, quem 

adentra a “roça” e encara o abassá, enxerga seus paredões alvos e interrompidos por 

imensas janelas, cada qual no seu lado distinto das pesadas portas metálicas, 

centralizadas, e compostas por vitrôs horizontais. No exato ponto médio, e acima desses 

portões de ferro, inteiriços, maciços, a pintura da, digamos, “logomarca” do terreiro: um 

xaxará – o instrumento de Omolu – estilizado, envolvido em duas dans – serpentes – 

simétricas – representações da divindade Oxumarê –, cercados, todo esse conjunto, das 

palavras, diagramadas na forma aproximadamente circular, “Ilê Asé”, em uma lateral, 

“Azun Dan”, na seguinte. Tratam-se, tais deidades, dos dois principais regentes do 

fundador da comunidade. Abaixo, o solo é constituído, ali, como na maior parte da área 

habitada do templo, de mosaicos feitos com blocos brutos, cimentados e multiangulares, 

encaixados entre si. 

Para quem cruza os portões do templo e se põe diante do abassá, à esquerda está 

a casa de Exu, precedida por um limoeiro, árvore cujas frutas são propriedades do deus. 

A residência, erigida desde blocos de cimento sobrepostos, é toda branca, e, no exterior, 

se assemelha àquelas moradias típicas dos conjuntos habitacionais populares, salvo a 

inexistências, aqui, das janelas. A porta dali é alva e leve, em alumínio; e folhas de zinco 

imbricadas formam o telhado. Distinto dos demais, esse refúgio ostenta uma varanda, 

coberta, aparentemente sem qualquer função ritual direta, mas com finalidades práticas: 

os ritos de Exu são bastante frequentados e exigem mobilização da comunidade, dividida 

entre as tarefas executadas dentro da casa e o suporte prestado nas imediações, por 

exemplo, na preparação dos animais sacrificados; assim, a extensão, coberta, protege das 

intempéries. Todos os que chegam no terreiro precisam, antes de tudo, ir até lá, bater na 

porta, enunciar a respectiva saudação divina – “Laroiê, Exu” –, realizar certa manobra 

com ambas as pernas, três vezes, como quem “cisca pra trás”, e, então, tocar os dedos no 

solo e, depois, leva-los a três pontos diferentes da cabeça: fronte lateral, sobre a orelha e 



216 
 

proximidades da nuca. Tratam-se, esses atos, primeiro, certamente, do pedido de licença 

ao orixá regente dos inícios, das entradas e caminhos, visto o ingresso nos domínios da 

“roça”, vigiados pelo guardião, consistir um marco já nítido na transposição de mundos: 

aquele “civil”, e, agora, “abandonado”, e o sagrado, ritualizado. A coreografia dos 

membros inferiores alude, também, à transição, pois, as movimentações parecem querer 

“varrer”, do fiel, eventuais “cargas” adquiridas no exterior e sem lugar no ambiente das 

trocas com forças “puras”. As ações das mãos, embora não exclusivas dessas ocasiões – 

os frequentadores o fazem na presença dos deuses, e quaisquer que sejam – me foi 

explicada segundo um pedido de benção: as três referências – adiante, atrás e no ponto 

médio da cabeça – significariam a súplica do adepto quanto ao seu passado, o presente e 

o porvir. Conquanto tudo contenha os princípios realizadores de Exu, e, logo, ele vibre na 

totalidade das existências, e independente do marco temporal considerado, a morada não 

costuma ser aberta sob incidência da luz solar. A sua potência, envolta nos mistérios do 

surgimento da realidade, responde especialmente à noite. Mesmo nas exceções, quando 

se faz preciso visitá-lo durante o dia, a habitação permanece escura, sombria e, decerto, 

impressiona os novatos, desavisados. Naquilo que a penumbra permite, avista-se o 

“assentamento” central, coletivo, repleto de ponteiros, ferramentas, pedras, facas e 

quartilhões; no entorno, os “assentos” individuais, dos “filhos” do Azun Dan, seguem esse 

padrão, todavia reduzidos; conjuntamente, as pontas metálicas, e saídas de cada foco, 

indistintas no escuro permanente, formam um cenário marcante e algo perturbador. No 

entanto, o caráter oculto, misterioso, noturno e escuro não deve ser confundido, 

relacionado, com a maldade. O solo, ali, inadmite pisos processados e oscila entre a terra 

mais fina e sessões espessas, ambas escuras e irregulares, esburacadas. Nos domínios do 

orixá da dinâmica, o chão, divino, mas compartilhado conosco, jamais continua, portanto, 

do mesmo jeito, e a cada nova entrada, “trabalho” ou ritual coletivo. Internamente, há, 

ainda, um acesso ao cômodo lá entranhado: é o “Colobô”, ou, onde “repousam” somente 

os exus – homônimos desse quarto – dos protegidos de Omolu. No exato centro da câmara, 

pende certo “azê”, velho e enegrecido pelo correr do tempo; abaixo, um enorme 

cupinzeiro, “desativado”, na forma aproximada em chifre permanece disposto na 

superfície, e causa impressão de sua emergência brotada a partir das profundezas da 

edificação; possivelmente, tais elementos – o suspenso, e o telúrico – aludem, no cenário 

dali, alguma conexão particularizada dos planos existenciais básicos – orum, “céu”, e aiê, 

das “matérias”. 
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Enquanto vista da fachada, a casa de Exu contém, ainda, uma segunda porta, 

descentralizada, à esquerda da primeira. Diversa do “Colobô”, câmara acessada somente 

desde o interior daquela “central”, trata-se, pois, da residência vizinha, cujas paredes, 

frontal e certa das laterais, são compartidas e sem passagens internas de uma até a outra. 

Ali está o “assento” da, digamos, força feminina mais associada à deidade anterior: ou 

seja, Bombogira. Outrora mencionei que os adeptos possuem seus “assentamentos” 

FIGURA 25. BARRACÃO, SE VISTO DO PORTÃO DE ENTRADA (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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particulares dos respectivos exus, sempre munidos de ponteiros e, dentre os quais, um é 

dedicado à modalidade fêmea da energia divinal; assim, a morada cabida à última tem, 

no interior, apenas o “altar” comum, usado, coletiva ou individualmente, na parte dos 

fiéis. Quando querem se valer das suas potências e pedir algo em nome de todo o Ilê, 

abrem o refúgio dela e, dali, fazem os procedimentos necessários; mas caso determinado 

adepto intente suplicá-la individualmente, pode interpelá-la no próprio Exu ou, então, a 

depender da situação, defronte à Bombogira. “Solitária”, as dimensões cabidas 

assemelham tal perímetro ao modo reduzido de uma sala. E, lá, os itens dispostos diferem 

dos arranjos observados no abrigo do predecessor, escuro, sombrio, oculto e deixado, de 

certo modo, à deterioração temporal: agora, as taças, garrafas, leques e panos ostentados 

nos arredores do aterramento feminal – pelo solo, nas paredes – remetem às luzes, 

cintilações, noturnas; tudo é lustrado e brilha, e, no lume das velas, evoca efeitos de 

elegância meio kitsch. Os fiéis, dessa vez, pisam o chão cimentado, exceto na delimitação 

da área do “assento”, de terra “crua”. Salvo as diferenças citadas, os preceitos cumpridos 

no invocar da Bombogira continuam equivalentes aos de Exu: ninguém abre a sua casa 

sem justificada necessidade, e, se o fazem, isso não acontecerá sob incidência do sol; ela, 

como a divindade anterior, também é prioritária nas saudações recebidas das pessoas- 

humanas chegadas na “roça”, e que, depois de cumprirem o protocolo diante da primeira 

porta, do macho, replicam os gestos e verbos defronte à fêmea. E quem contorna a 

edificação no sentido desse acesso descentralizado, encontrará o enorme reservatório 

d’água, conectado ao poço instalado há alguns anos para suplementar as constantes e 

crescentes necessidades hidráulicas do Ilê; e logo atrás da estrutura, restam, também, 

baias teladas e servidas de galinheiro – divisórias normalmente vazias, e só ocupadas das 

aves nas datas destinadas aos ritos sacrificiais. E é bastante curiosa a discrição de 

determinado “assentamento”, ali, nos arredores, quase despercebido e pouco notado, 

mencionado ou, mesmo, cuidado: é um “guardião dos animais”, conforme me revelou o 

antigo “pai-pequeno” do Azun Dan, hoje, falecido. Discreta, porém sem dissimulação, a 

peça, é provável, estaria igualmente ignorada da minha parte, não fosse o convite advindo, 

nos meus primeiros meses de templo, do saudoso interlocutor para a agradável tarde toda 

ocupada no asseio daquele elemento. 

Se Exu e Bombogira estão à esquerda, quem entra no Ilê vê, no lado oposto, o 

chamado “pegí de tempo”. O primeiro dos termos designa a noção de “assentamento”, 

“altar”, em língua africana; e o restante da expressão alude aos deuses cujas preferências 
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são pela manutenção dos seus aterramentos fora das moradas, “no tempo”. Trata-se de 

um perímetro elevado até, mais ou menos, a linha da cintura dos frequentadores, cercado 

por blocos cimentados, brancos, e todo preenchido com terra escura, úmida, no qual 

crescem plantas, arbustos e pequenas árvores. No alcance imediato dos olhos, 

encontraremos, inicialmente, Ogum; em especial, o “assento” coletivo da qualidade 

Xoroquê, cultuada ao ar-livre. Atrás da peça central, de onde se pode evocar a sua energia, 

dois trilhos enormes, posicionados no sentido vertical, como fossem, ambos, mastros; 

anualmente, quando se dão os sacrifícios à deidade, tais extensões são lubrificadas com 

azeite de dendê, suponho porque assim os pedidos sejam dirigidos, efetiva e agilmente, 

aos domínios do deus, tanto quanto as respostas devolvidas. No entorno, todo o tipo de 

utensílio metálico; e, aparentemente, tão melhor se essa quinquilharia for maciça: 

correntes, facas, bigornas, balaços de altíssimo calibre etc. Entre os itens, há, também, 

um recipiente, de ferro, cravado no pegí, onde logo da chegada no terreiro as pessoas 

podem depositar moedas, todavia poucos o façam; ninguém, depois, recolhe os níqueis, 

pois foram oferecidos a Ogum. Ao lado, na mesma estrutura, está Ossanha, a “mãe” das 

folhas. O “assentamento” difere ligeiramente dos demais devido às formas alongadas da 

composição; alguns ainda dizem perceber, por ali, nos arredores, a vegetação mais 

concentrada. Subsequente, no extremo da elevação, Oxumarê, característica, 

inconfundível, nas “feições” longilíneas dos ferros entrelaçados à maneira das serpentes, 

saídas, essas, do grande vaso – cuja largura supera a altura – selado sobre camadas feitas 

da lama elaborada com tabatinga e, acima, concreto. Além das bases de acesso aos orixás 

que respondem, conjuntamente, pelo Ilê, o pejí conta vários quartilhões e quartinhas 

abastecidos d’água; aterramentos, particulares e menores, daqueles “filhos” mantidos, lá, 

junto dos “pais”; e, eventualmente, as refeições votivas, deixadas nas imediações do deus 

solicitado em clamores – esses, energeticamente transferidos ao prato preparado e 

processados, na parte divina, enquanto aquilo se decompõe. 

Na mesma seção do terreiro, e vizinho do “pejí de tempo”, fica o “assentamento” 

de Tempo. Não obstante as terminologias aproximadas, são coisas distintas. O primeiro é 

estrutura na qual repousam os “assentos” coletivos das divindades com predileção pelo 

culto “solto”, ao ar-livre – “no tempo” –; já o outro remete ao próprio deus, funfun, 

denominado “Tempo”. Nos candomblés bantos, tal na matriz “angola”, chamam 

“Kitembu” ou “Kintembe” – entre demais nomeações –; e nos templos “nagô”, a força 

mais assemelhada responde como “Iroko”. Logo, sua designação, não só ali, no Azun 
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Dan, mas em muitos terreiros, se consiste, suponho, na corruptela desde a nomenclatura 

no idioma quicongo – “Kitembu”, tornado “Tempo” –, proveniente de certas regiões das 

atuais Angola, República do Congo e República Democrática do Congo. Seja como for, 

independente da “nação” originária, o seu aterramento, ponto privilegiado de acesso das 

energias, corresponde sempre a uma grande árvore sob o laço do tecido branco – “ojá” – 

que lhe envolve. Trata-se do regente das dinâmicas meteorológicas e cronológicas, no 

geral, e cuja importância pode ser mensurada nas clássicas anotações de Nina Rodrigues 

quanto a certo “[...] escravo, humilde mas resoluto, que preferia o castigo de duzentos 

açoites [...] a tocar siquer no Iróco” (2006 [1896, 1897]: 45); ou, acerca da narrativa sobre 

um segundo, animado a, dele, extrair lenha, porém “[...] fulminado ao primeiro golpe de 

machado, correndo da incisão [...] sangue em vez de látex” (p. 46). O caráter funfun põe 

essa deidade no rol daquelas fundamentalmente empenhadas na concepção do mundo, e 

isso se confirma nas suas feições “arbóreas”, visto, nos mitos iorubá, que “[...] para cada 

ser humano criado por Òrìsàlá, [ele] criava [...] uma árvore” (SANTOS, 2012 [1975]: 

81), além de tal orixá, tido o escultor da humanidade, conter parentesco “consanguíneo”, 

particularmente, com a palmeira – da qual bebeu seiva fermentada e, assim, desfaleceu 

ao experimentar o próprio “sangue”, ou substância vital. No todo das relações, Tempo, 

arborescente, tem, então, algo do gerente criador e das criaturas, e, portanto, permeia 

integralmente a criação. Ainda, conforme os nexos estabelecidos, existir enquanto 

homens e mulheres do aiê implica estar conectado a “um” tempo, nosso, específico e 

finito – as respectivas árvores forjadas simultaneamente para cada ser –, e, não bastasse, 

compartilhamos, todos, da experiência temporal. O florescer, enquanto espécie e 

indivíduo, supõe entrada no compasso existencial, impulsionado, lembremo-nos, nas 

potências de Exu, princípio realizador. Tempo, que entremeia tudo, ostenta, pois, 

intensidades dos “pais”, funfun, e do primogênito cósmico, com quem, também, os 

candomblecistas o associam: “ele pode ser um tipo de Exu” – ouvi, certa vez, em menção 

vaga, vinda de um “irmão” mais velho. Ali, no Ilê, ademais, comentam e celebram as 

conexões mantidas com Omolu, nosso patrono comum; e, anualmente, na virada do dia 

10 para 11 de agosto, usamos roupas brancas e dormimos nas esteiras, fora das camas, 

submissos, rentes ao solo: reverência, na sua data, àquela deidade manifestada, todavia, 

continuamente no tempo – e surgida, em determinados retratos antropomorfizados, sob 

espécie de “azé”, conquanto limitado à face, até a altura dos ombros. Se Oxalá, Exu e 

Omolu parecem constituir, ora, as teias fundamentais de Tempo, a imensa figueira, na 

extrema direita da entrada do Azun Dan, é contornada, nas bases, por uma notável estrela, 
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branca, cimentada, desdobrada em 16 pontas, alusivas aos orixás saudados no xirê – 

incluso ele próprio, e acrescido, novamente, Exu. Essas falanges estão dispostas como 

degraus, sequenciais, e, contudo, intervalados em períodos crescentes e descendentes; na 

sua rotação incessante, o arranjo conforma altos e baixos, cíclicos e ilustrativos dos 

processos cósmicos – divinos, expressos na natureza; e humanos, nos auges e derrocadas 

civilizatórias. Subida e descida, a escada, marca, afinal, paradigmaticamente, tempo; e as 

coisas do universo, distribuídas nos domínios dos respectivos deuses – os 16 –, só podem 

existir apoiadas nele, segundo sugerem dezenas de quartinhas e quartilhões d’água 

FIGURA 26. "ASSENTO" DE TEMPO (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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espalhados nas extensões pontiagudas. A obrigatória continuidade temporal necessária à 

vida – e ao após a vida – segue representada acima, nos ramos e folhas, e no tronco do pé 

de figo, enlaçado, tradicionalmente, em pano alvo: tessitura fina, sem começo ou fim. Do 

tempo, nada escapa; talvez, daí venham as palavras da Ialórixá e antropóloga 

Omindarewa, Giselle Cossard, sobre “Tempo não gosta[r] do que se faz sem ele” (apud 

GOLDMAN, 2005: 107). 

FIGURA 27. ESBOÇO DE PLANTA DO ILÊ, COM OS PRINCIPAIS ELEMENTOS. 
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Apesar de, na chegada ao Azun Dan, diante do abassá, a vista alcançar, à direita, 

o “pegí de tempo”, além da própria divindade Tempo, os adeptos seguem pela sessão 

espacial esquerda, onde estão as moradas de Exu e Bombogira. Após cumprirem, ali, o 

protocolo de entrada, os fiéis seguem uma longa rampa, abaixo, até a varanda servida, 

digamos, como “área social” da comunidade; embora já vislumbrada desde acima, do 

refúgio de Exu, há diversos elementos dispostos na paisagem, transpostos antes da 

chegada no local em que a maioria dos frequentadores permanece. Na descida, no lado 

direito prolonga-se um dos flancos externos do barracão; mas na direção contrária, o 

panorama é aberto. O primeiro conjunto ultrapassado é o “assentamento” da Bará, logo 

na sequência de Exu, e em meio a um canteiro; o aterramento, nas margens da reclinação, 

está cercado por certa mureta, constituída daqueles blocos cimentados característicos das 

edificações do templo; da vista frontal, um portão, de grades, vazado, cuja altura chega 

pouco além da cintura. Dali, entrevemos a divindade, composta do vaso, alto, escurecido, 

selado e cravado de ponteiros. Dizem-na o Exu na intensidade fêmea, e em “nação” 

específica: “ela é uma ‘Exua’, mas de outra ‘nação’” – conforme explicação recebida na 

parte dos curiosos. Nos arredores, pelo chão, ali, natural, sem pavimentação, veem-se 

demais exus, agora, particulares dos filhos-de-santo, e mantidos “no tempo” por motivos 

variados, pois parcela deles – os deuses – reivindica o culto a céu aberto; acompanham-

nos as quartinhas e quartilhões d’água, componentes dos pontos de acesso às energias 

divinas, os “assentos”. Na realidade, esses recipientes rústicos, feitos de barro, munidos 

do líquido e em tamanhos sortidos estão disseminados por todo o perímetro da “roça” – 

no solo, nas quinas, nos muros e telhados – e seria, mesmo, impossível enumerá-los. Na 

sua distribuição, entretanto, não há nada de aleatório: cada item, afinal, é um “guardião”. 

Uma vez, quando determinado frequentador foi ao Ilê “totalmente carregado”, isso gerou 

comentários do tipo: “nossa, vocês percebem como fulano está ‘carregado’?”; e alguém 

replicou, imediatamente: “e veja o tanto de guardiões que ele cruzou [da porta do templo] 

até chegar aqui [na área social]” – resposta que, no contexto, dá ideia da função dos 

vasilhames, passíveis de neutralizar influências energéticas do baixo astral. 

Toda aquela área aberta à esquerda da rampa, na qual, entre muitos recipientes 

d’água, está localizada a Bará e mais outros exus particulares, se perfaz, efetivamente, 

desprovida de pavimentação e tomada pela vegetação rasteira, entremeada, essa, por 

árvores – algumas delas, bastante altas e imponentes. O aspecto de vários canteiros surge 

das pequenas vias cimentadas e dadas aos transeuntes rumo a “assentamentos” 
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específicos, e que, assim, cortam aquele campo em diversas orientações. Certo desses 

caminhos culmina na ponte de madeira, erguida sobre súbita depressão no terreno, na 

qual passa um córrego – rente do “assento” de Ewá. Do outro lado, a estrutura suspensa 

alcança as moradias habitadas por Woodume Aguessinum e Iá Oiá Mufacy, na primeira, 

e “Pai” Rui, no segundo caso – respectivamente, recordo, nosso líder ritual, “mãe-

pequena” do templo e ogã mais velho da “roça”. Informalmente, a liderança me afirmou 

acerca de aquela passagem elevada demarcar limites mínimos – visto que sempre 

imprecisos – entre seu o mundo privado, “civil”, e a realidade propriamente sacra do Ilê: 

“da ponte pra lá, estou na minha casa” – nas suas palavras. Avistam-se ambas as 

residências, meio ao longe, no descer da rampa, por quem atravessa os limites 

comunitários. O lar de “Pai” Rui é reservado, pouco frequentado; ao contrário do refúgio 

dos seus vizinhos. Lá, quando não são as crianças – prole carnal dos candomblecistas – a 

brincar enquanto os pais e mães seguem ocupados nos afazeres sacros, famílias inteiras, 

vindas de longe, permanecem hospedadas aos finais de semana; e há noites nas quais 

depois das responsabilidades religiosas a sala acaba totalmente forrada de colchões. 

Outrora, quem ocupou aquele teto fora Sérgio Aparício, Woodume Azuanun; e só após a 

sua morte, conforme quis o idealizador do Azun Dan, os atuais residentes se transferiram 

ao refúgio, que, desde então, sofreu transformações. Hoje, o local, reformado, ampliado 

no transcorrer do tempo, dispõe de todos os eletrodomésticos básicos, da conexão na 

Internet e conta, até mesmo, com televisão a cabo – o que dá conforto aos visitantes e 

moradores. De fato, pude ter, lá, noites prazerosas e didáticas, acerca da religião, junto 

do atual Woodume, durante as transmissões futebolísticas, e no acompanhamento das 

telenovelas, amadas pela iá-quequerê, Iá Mufacy. 

De volta ao exterior, ainda na extensa rampa, pouco antes do final no declive, 

estará, também à esquerda, a chamada “casa de Babá Egum”, cujo formato diverge das 

demais, ou da maioria delas. A estrutura é circular e composta de tijolos aparentes, ao 

contrário dos blocos cimentados e brancos. Como escrevi antes, o local jamais permanece 

aberto na presença pública, sobretudo a das mulheres; as portas dali só são liberadas em 

noites ermas, pelo Ojé, no trato dos ancestres, que costuma fazer sozinho; ou, então, 

quando ocorrem os ritos fúnebres, e, ainda assim, discretamente, longe da vista dos 

demais fiéis. Inclusive, poucos sabem daquilo existente no seu interior. E embora eu já 

tenha sido apresentado ao lugar, posso apenas descrevê-lo desde a fachada nas margens 

da descida, defronte à imensa parede lateral do barracão. Da rota inclinada, sai uma 
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alameda curta, estreita e rodeada por arbustos no preceder da construção redonda. Na 

entrada da pequena vereda, duas estátuas na forma de gatos, cada qual no seu flanco do 

acesso, parecem guardá-la, vigiá-la. Não são necessários mais de quatro ou cinco passos 

até o encontro do limiar, de alumínio; e aqui, novo diferencial: a seção superior da porta 

ostenta um espelho, inteiriço. Já recebi uma explicação acerca das funções desses itens 

reflexivos, no candomblé, todavia sem alusão direta à morada ora descrita: tratar-se-iam 

de artefatos destinados a repelir eguns “baixos”, pois seus aspectos – ou, talvez, espectros 

– se configurariam asquerosos ao ponto de insuportáveis a eles próprios. No entanto, 

intuitivamente, suspeito haver também alguma relação entre os princípios do espelho, de 

onde vemos imagens refletidas no inverso, e o ideal da realidade “outra”, oposta, porque 

invisível, mas, todavia, algo proporcional e simétrica à nossa: todos contemos, afinal, 

elementos, as energias, existentes lá – portanto, compatíveis –; e ali vibram as forças 

enviadas, ritualmente, daqui. 

Concluída, finalmente, a descida da rampa, o panorama – antes reduzido, à direita, 

devido ao barracão, cuja lateral externa segue em todo aquele percurso – se amplia 

notavelmente. O abassá, agora, ficou para trás, e os seus limites derradeiros coincidem 

com o início de como fosse um pátio, circundado, esse, pelo fundo do prédio, além dos 

corredores nos quais estão as casas-de-santo – funfun na direção esquerda, e dundun no 

sentido oposto – e da varanda – sob as vistas já desde a morada de Exu, inclinação acima, 

mas, aqui, encarada próxima, totalmente frontal. Alcançado o largo, ao menos três dos 

elementos dispostos ali, chamam a atenção. Primeiro, o secionamento de um tronco 

arbóreo, mantido ereto, na posição vertical, até mais ou menos a linha do peito da maior 

parte dos frequentadores; apoiado nele, há uma quartinha tampada. E a lenha permanece 

no mesmo quadrante, esquerdo, das moradias funfun e, ademais, nas proximidades da 

casa de Babá Egum. Certamente, isso não é aleatório, pois Juana Elbein dos Santos (2002 

[1975]: 112) sugere que enquanto “paus”, “varas”, e “ramos” simbolizam 

individualmente ancestres masculinos – “eguns” –, a totalidade desses antepassados 

costuma ser representada “[...] pelo tronco Òpá-kòko fincado na terra”. Trata-se, portanto, 

de algo próximo – espacialmente, inclusive – dos “pais” cósmicos na seara, social, dos 

ancestrais e naquela, natural, das deidades originárias funfun. E apesar do caráter sagrado, 

a criançada sempre o rodeia, rente, veloz e incansável, nos jogos de bola ou em qualquer 

outra diversão. O marco seguinte corresponde ao simpático pé de jabuticaba, plantado no 

exato centro da praça. Nesse particular, igualmente, a presença e qualidade da árvore 
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escapam do acaso. Afinal, Omolu, o nosso patrono comum, é proprietário da fruta; e a 

postura dos fiéis diante da jabuticabeira indica um status religioso: na chegada ao templo, 

se cruzam o caminho abaixo da sua copa, resvalam os dedos nas folhas e, na sequência, 

elevam as falanges às cabeças, nos mesmos três focos alusivos do passado, presente e 

futuro, conforme a benção pedida diante do próprio orixá incorporado; e, logo, 

percebemos o deus indistinto da manifestação arborescente, de onde emana força. Tal 

coincidência parece demarcada, ainda, no costume dos frequentadores que repousam os 

fios-de-conta nos ramos, e para “energizá-los por um tempo”. O terceiro destaque naquele 

perímetro, recobre a “casa de Azuanun”, tangencial à face exterior da parede traseira do 

abassá. Lá, cultuamos as potências do ancestre coletivo, o fundador do terreiro. Dados os 

ritos direcionados à ascendência masculina, só homens – parcela deles, na verdade – 

ingressam na construção, no seio da qual o acesso fica, portanto, restrito. Diferentemente 

dos lares das divindades, cujas chaves estão no amplo alcance dos “filhos” iniciados, o 

ambiente resta sempre trancado, e a entrada, ali, exige solicitação prévia de abertura por 

alguém da alta cúpula. Todavia, as reservas não atingem o nível das adotadas acerca do 

refúgio de Babá Egum. E às vezes a transposição segue desimpedida e escancarada 

durante horas, e, salvo o fluxo de quem trabalha no local, os demais prosseguem, me 

parece, intuitivamente, distantes. As duas moradias têm formas assemelhadas, redondas, 

e compartilham da técnica de construção desde tijolos aparentes; aquela em que guardam 

alguns dos “assentos” outrora cuidados pelas mãos de Woodume Azuanun é toda 

circundada por arbustos sagrados, tais quais boldo, chamado, entre nós, “tapete-de-

Oxalá”, e manjericão, remetido à deusa Oxum. Distinto dos restantes, percebe-se o 

edifício, digamos, inteiriço, mas “dissimuladamente” suspenso do solo, visto a folha 

liminar, pintada de branco, em alumínio, precedida por três degraus, que, dentro, deixam 

o piso na altura dos joelhos daqueles frequentadores mantidos fora dali. Certos “filhos” 

gostam de saudar o nosso idealizador, desde os patamares da sua casa; outros, o fazem na 

jabuticabeira. 

O pátio, no qual estão distribuídos o tronco, Òpá-kòko, além das casas de Babá 

Egum e Woodume Azuanun, possui múltiplas saídas. Á esquerda, para as moradas funfun; 

no lado direito, os refúgios dundun; já a terceira culmina na bica e, após, leva ao mato; e 

uma outra, ainda, incide nos domínios residenciais de Babá Okê, reservados, pouco 

acessados. Todavia, os frequentadores, na chegada, rumam até a varanda, atingida, em 

linha reta, desde o final da rampa e transposto, então, aquele largo. Ali estará, afinal, o 
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material necessário ao banho de amassí, obrigatório, e a maioria dos candomblecistas 

dignos do pedido da benção. Entre eles, provavelmente, Ialorixá Bagunin e Iá Mufacy, 

nos seus postos costumeiros, ao redor de uma mesa comprida, onde conversam, debatem 

acerca da religião, planejam os próximos ritos e orientam os fiéis, em fluxo constante, 

nos seus afazeres. Após saudá-las, além dos outros membros da alta cúpula, os adeptos 

recolhem um balde daqueles mantidos sob uma extensa pia, na mesma varanda, o 

preenchem de amassí nos fundos do recipiente e seguem até o banheiro para a lavagem 

ritual. Alguns, de longe, pedem licença à hierarquia, pois preferem o banho antes da 

reverência, visto ainda estarem “sujos da rua”; já na saída do rito purificador, contudo, 

procuram os superiores, a quem “pedem kolofé”. Outros – poucos –, na sequência desse 

roteiro, se banham “no tempo”, à moda antiga, nas frestas, privadas, atrás das casas dos 

orixás dundun. Nos dois casos, seja o interno, no chuveiro, ou ao ar-livre, as pessoas, 

totalmente nuas, devem, primeiro, agachadas, em postura respeitosa diante do balde, 

“bater paó” – ou, realizar a sequência de três aplausos cujos sons apreciam e “despertam” 

forças cósmicas – e, após, saudar Ossanha  e Agué – “Ewê, Ossanha!”; “Agué mirô!” –, 

respectivamente orixá e vodum das folhas; depois, enunciam as honras dos próprios 

tutores – “Atotô!”, por exemplo, quando se trata de Omolu –; munidos de cabaça, 

recolhem, então, porções do sumo sagrado e despejam no corpo, sobretudo, na cabeça e 

nos ombros. Isso feito, vestem as roupas brancas, colocam os fios-de-contas, nas cores 

alusivas das suas divindades ascendentes e, assim, se mostram prontos, equipados e 

protegidos para lidar com as coisas sacras. 

Vista de frente, a varanda ocupa, horizontalmente, quase toda a extensão do largo, 

chamado, às vezes, de “praça da jabuticabeira”. Lá, a mesa alongada, na qual se reúnem 

Ialórixá e ia-quequerê, está disposta no lado esquerdo da estrutura inteira coberta. Alguns 

membros, sempre entre os mais velhos, as acompanham, participam das discussões e até 

emitem opiniões sobre a condução dos ritos. Outros, novos, passam constantemente por 

ali, sanam as dúvidas acerca da lida realizada algures no momento; não raro, aproveitam 

minutos de descanso, captam – algo sorrateiros – os fundamentos sagrados permeados 

nos debates, beliscam fatias de bolo, biscoitos e pães, ou renovam os ânimos no entornar 

do café. Embora parcela dos adeptos leve a vida com menos conforto do que decerto 

mereça, nunca falta a comida oferecida na “mesa da hierarquia”: “no candomblé tem que 

ter fartura, ‘filho’” – foi das primeiras lições recebidas, por mim, desde a minha mãe-de-

santo. No extremo oposto da edificação, há uma pia e, logo à frente, um balcão – ambos 
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compridos –, usados na preparação das refeições votivas, especialmente nas etapas de 

montagem e retoques finais dos pratos. Abaixo daquela, compartimentos guardam baldes 

plásticos, em determinada seção, e, na seguinte, os itens rústicos: alguidares, pratos de 

barro, peneiras – “arupembas” – produzidas em palha trançada. Na sequência da bancada 

FIGURA 28. FIEL NA "PRAÇA DA JABUTICABEIRA", JUNTO DE PARTE DO “ASSENTAMENTO” DO XANGÔ 

DA CASA (FOTO DO AUTOR). 
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defronte, fica o fogareiro externo, industrial, desgastado pelo curso do tempo e deixado 

aos processos “que fazem muita sujeira”: a pipoca – ou “deburu” –, oferenda preferida de 

Omolu, estourada na areia da praia – seu ambiente mítico –, substituta dos óleos 

tradicionais, e que espirra, quente, pelos arredores; ademais, a brasa do carvão usado na  

combustão das defumações. Acima disso tudo, as aranhas – certas delas, enormes – 

miram, das teias pendidas, as atividades incessantes dos frequentadores: elas são 

atribuídas ao nosso patrono cósmico e, portanto, ninguém se atreve a espantá-las ou 

remover-lhes os fios. 

A movimentada varanda se desdobra internamente, ainda, em vários ambientes, e 

desde portas que levam às laterais ou aos fundos da construção. Na visão frontal, a parede 

do lado esquerdo, aproximada daquela mesa ocupada pela alta hierarquia, apresenta duas 

folhas, de madeira, dos lavabos feminino e masculino; nos mesmos moldes, há também 

uma terceira, logo na sequência, e ali fica a despensa – um pequeno quarto cujo interior 

é forrado das prateleiras nas quais repousa toda sorte de suprimentos usados nos ritos: 

azeite de oliva e dendê, mel, açúcar, sal, vinho, milho de pipoca e grãos diversos etc. 

Transversal, muito próximo, um outro acesso; trata-se, dessa vez, do “banheiro grande”, 

provido de chuveiro e onde os fiéis – na sua maioria – tomam o “amassí”. Contígua, a 

sala de convivência, que recebe e acumula, às dezenas, as malas e mochilas dos 

frequentadores, espalhadas e empilhadas nos assentos cimentados. Constam, no cômodo, 

dois sofás, desgastados, mas sempre deixados livres, e bem quistos na parte dos “filhos”, 

certos deles, escapulidos da lida religiosa para um cochilo restaurador. Outrora, a velha 

televisão funcionou na transmissão chuviscada e com o áudio saturado das partidas de 

futebol e novelas; sempre instável, hoje, me parece, desistiram de fazê-la ligar. Tal sala, 

no seu turno, tem a parede compartilhada àquela da primeira cozinha; e enquanto o 

perímetro precedente é apenas funcional, a seção seguinte se qualifica toda sagrada. 

Afinal, processam, ali, os alimentos oferecidos à comunidade, aqui, do Aiê e de lá, do 

Orum. Quem manda nos preparos é a Ia Bassê, ou Neuzinha, no batismo civil – 

religiosamente chamada Amitawá. Antes das tarefas culinárias, solicitamos sua permissão 

e a benção; recolhemos a colher-de-pau, posta entre as mãos, na posição das orações 

católicas, e falamos: “agô, Iá Bassê”; e ela responde: “agô Ilê” – ou, “com licença”, e, 

após, “licença concedida”. Mantêm-se, pois, as posturas minimamente respeitosas e 

preconizadas por Woodume Azuanum nos trechos escritos quanto à cozinha-de-santo. 

Três das paredes internas comportam bancadas, e a restante recebe um fogão, abaixo da 
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janela. O primeiro balcão, cobre praticamente toda a extensão do refeitório, e culmina na 

pia; sob a estrutura, uma infinidade de utensílios e ingredientes básicos: de potes diversos 

aos abridores de lata, raladores, saca-rolhas, pacotes de sal, açúcar e vários temperos. O 

segundo contém um gaveteiro, cujos compartimentos guardam, agrupados, talheres e, 

inclusive, “obés”, facas rituais – mas não as dos sacrifícios –, mantidos todos juntos. 

Outro, enfim, ampara alimentos “prontos” – bolos, tortas, sacos de pães etc. –, antes de 

ficarem disponíveis na mesa da cúpula, porém ao alcance amplo dos fiéis; isso repousa 

sobre um nicho ocupado pelas bacias de ágata nas dimensões mais distintas. As panelas, 

caldeirões, frigideiras, leiteiras etc. ficam naquele quadrilátero, mas todas suspensas, 

próximas do teto. E visto as deidades surgirem cosmicamente classificadas em funfun, 

“brancas”, originárias, afeitas ao óleo de oliva, e dundun, “escuras”, gestadas e adeptas 

do azeite de dendê, contamos, também, na entrada seguinte, com uma cozinha voltada 

exclusivamente aos deuses “claros”. Nesse caso, fica vetada, nos seus limites, a presença 

e manipulação daquele visco extraído do dendezeiro; e nem mesmo colheres de madeira 

são admitidas, mediante o risco de terem absorvido, previamente, a substância interdita 

e, depois, transposta aos alimentos dali – arroz, canjica e acaçá, para ficar nos mais 

comuns. Há, ali, um suporte, de cimento, acoplado à parede e algo menor do que o mais 

extenso da cozinha “geral”, precedente; o elemento foi atado precisamente a um gabinete, 

de madeira, portador da pia. Paralela, suspensa, nova reta, de concreto, guarda os cestos, 

gamelas, tabuleiros e peneiras; em frente, as linhas proporcionais se multiplicam e 

acomodam a “louça branca” do terreiro: dezenas de pratos, fundos e rasos, e travessas 

com dimensões variadas. As sacas dos talhos de carvão e o reservatório das areias vindas 

da praia, ambos ajeitados nos cantos, complementam a cena, somados ao velho armário 

cheio de copos, xícaras e canecas. 

Essa seria a disposição da varanda de convivência, com seus desdobramentos 

internos, da esquerda para a direita. Caso sigamos nessa mesma direção, encontraremos, 

primeiro, após a “cozinha funfun”, um estreito corredor, desde a lateral externa do 

cômodo, culminado na mata, ampla, densa, que toma quase todo o terreno atrás da área 

de construções contínuas. Vencido certo intervalo no qual a vegetação ganhou relativo 

corpo, vislumbraremos o refúgio, algo dissimulado e isolado, de Baba Okê. A outra 

parede da passagem corresponde à casa do deus regente do templo, Omolu; e, desde ali, 

se avançamos no rumo proposto, surgem, sequenciais, as moradas das divindades dundun, 

agora, já em aclive e frontais à segunda lateral do barracão, no movimento oposto à 
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descida, anterior, da rampa. Trata-se, essa seção, pois, de um passadiço situado entre o 

abassá e as referidas residências sacras; logo, é também aquilo que resta no contorno do 

salão até, novamente, o Tempo. Seria inoportuno descrever cada uma das moradias 

sagradas, que prezam, relativamente, um padrão; e, por isso, me atenho, aqui, àquela 

mencionada acima e cuja configuração básica tende a ser replicada nas demais, apesar de 

algumas variações. A primeira delas diz respeito à varanda que precede o edifício, esse 

último, ligeiramente afastado dos seguintes. Jamais observei ou ouvi nada acerca de 

funções rituais cumpridas pelo limiar, todavia os mais velhos digam ter funcionado, 

outrora, e exatamente ali, o “mercadinho do Senhor Omolu” – dono dos ambientes, 

digamos, espontâneos de comércio –, onde podiam ser comprados itens diversos 

utilizados nos ritos. De qualquer modo, a soleira, encoberta, consiste exclusiva do lugar; 

assim como a porta e o material empregado na edificação são distintos porque, 

respectivamente, uma, rústica, e em madeira maciça – enquanto as restantes constituídas 

de alumínio e vidro –, e, o seguinte, desde tijolos aparentes – ao invés dos blocos 

cimentados, brancos. Maneira geral, as diretrizes seguidas no seio da morada coincidem 

com os princípios das vizinhas, e além: um “assentamento” central, comum, dito “da 

casa” – o “Omolu ‘da casa’” –, que responde coletivamente pelos fiéis, todos, do templo; 

ao redor, os aterramentos particulares de cada “filho”, sejam aqueles diretamente 

oferecidos à divindade ou, então, os vividos significativamente sob sua ascendência. 

Vigora, nessa periferia, alguma hierarquia: conforme o tempo da sacralização, quem é 

efetivamente tutelado da parte do orixá tem posição mais rente ao centro; e esse igual 

critério orienta a distribuição dos candomblecistas iniciados para outrem, mas, todavia, 

cosmicamente afins com o habitante proprietário dali. Novamente, a organização social 

das forças invisíveis pode ser percebida, ali, no espaço físico, segundo a quantidade da 

força de Omolu suportada por cada morador do recinto, tangencial ou distante do 

epicentro energético.  

Os “assentos” devem permanecer no “pegí”, ou estrutura elevada do solo e que 

circunda todo o interior da residência. Espécie, portanto, de altar, ou santuário, sobre o 

qual repousam tais conjuntos, além dos vários itens alusivos à força divina ali habitada. 

O referente a Omolu, por exemplo, não possui revestimento; os “assentamentos” tocam 

diretamente o elemento mítico do deus, a terra – bem como as flamas subterrâneas –, e, 

lá, constam, ademais, caxixis, usados no invocar da deidade; adornos, confeccionados em 

palha; e cristais. Já o de Oxum ostenta perfumes, espelhos e motivos dourados; e na casa 
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dedicada a Oxalá, absolutamente tudo é branco ou prateado. Cada aterramento reproduz 

essa mesma lógica, de manutenção da estrutura e variação dos elementos. Basicamente, 

são compostos, primeiro, por uma pedra – ou, “otá” – que dizem representar a “cabeça”, 

índice da individualidade de cada fiel. Para Omolu, escolhem-na grande, bruta, crespa, 

irregular, conforme as suas feições contadas nos mitos, antes de ter se curado e 

transfigurado na aparência; as dadas às “filhas” da deusa Oiá, caracteristicamente lisas, 

como moldadas desde a ação dos ventos; otás de Xangô tendem a ser alongados e 

simétricos, iguais ao oxé, seu machado de dois gumes equidistantes. Normalmente, esses 

núcleos estarão cercados por algumas pulseiras, elos protetores contra más influências 

astrais; e a camada seguinte dispõe moedas e búzios – valores de troca, respectivamente, 

nas economias moderna ocidental e tradicional africana – ao redor dos componentes 

anteriores, envoltos, esses, em prosperidade. Ademais, a configuração fundamental pode 

trazer conchas, no caso de Iemanjá ou Oxum; cristais, quando contemplamos Omolu; 

miniaturas dos instrumentos metálicos, em Ogum. Isso tudo repousa, imerso, nos 

invólucros e fluidos, diferenciais, correspondentes da divindade invocada no “assento”: 

Xangô exige gamela aberta e dendê; Oxalá, sopeira branca, com tampa, e azeite de oliva. 

Todos os complexos contam, ainda, um ou dois quartilhões e, às vezes, quartinhas, 

abastecidas, tanto quanto possível, d’água. E se o seixo nuclear exprime a localidade 

fisiológica necessária à consciência particularizada – nosso aparato neurológico –, os 

vasilhames equivalem ao corpo, cujo interior processa ciclos de atividades vitais – 

análogos àqueles do líquido evaporado-renovado. Têm-se, assim, nos aterramentos, algo 

“do fiel” – pertencente a ele –, constituído tão só dos artigos religiosos e correspondentes 

à sua intensidade sagrada; um duplo, desprovido do caráter “mundano”, “humano”. Por 

outro lado, aquilo advém, também, “do orixá” – e “eu preciso cuidar do meu ‘assento’ 

‘de’ Omolu” –, mas mediante aspectos quase humanizados e corporificados, na cabeça, 

no tronco – receptáculo dos órgãos vitais –, nas dinâmicas intrínsecas daquele adepto – 

porque lhe foi consagrado e de quem, das manutenções frequentes, extrai energias. 

Projeção divina do candomblecista e reprodução materializada da divindade específica, o 

“assentamento”, aterramento, serve de ponto estratégico, confluente, no estabelecer dos 

contatos entre ambos. Nele, o “filho” concentra as suas preces e pedidos, e ali gotejam os 

sacrifícios oferecidos. Por isso, nos limites da casa-de-santo, os compassos andam 

solenes, silenciosos, concentrados, livres das interferências “de fora dali” – e ao ponto de 

os chinelos usados algures provocarem as já mencionadas polêmicas. 
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Embora todas as casas sejam sagradas, e os comportamentos, ali, como o quis 

Woodume Azuanum, dignos, respeitosos, não há restrições ao trânsito dos adeptos – desde 

que já iniciados – pela maioria das residências. Salvo casos tais quais os das moradas 

sabidamente limitadas – Nanã, fechada para homens, exceto “filhos” de Omolu; Babá 

Egum, restrita à presença do Ojé, e, eventualmente, um ou outro convidado; certos orixás 

funfun, reservados, Odudua, Obatalá, Orumilá, e Babá Okê, entre mais –, as chaves ficam 

disponíveis na cozinha, à vista de todos; os frequentadores aptos – avançados nos ritos 

FIGURA 29. NÚCLEO DO "ASSENTO" DE XANGÔ, ANTES DE SACRALIZADO (FOTO DO AUTOR). 
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propiciatórios – podem alcançá-las sem pedido de permissão aos superiores. Quem “vira 

no ‘santo’”, mas ainda segue inexperiente e desprovido do relativo “controle”, digamos, 

“premonitório” sobre a iminência do próprio transe, esses precisam apenas solicitar 

acompanhamento de alguma equede, ou ogã, para ampará-lo se porventura as deidades 

vierem manifestadas nos seus corpos – e já os “antigos” adentram sozinhos. Sob a 

condição mencionada, entram e saem dali o tempo todo: dispõem e acendem velas, 

preenchem quartilhões d’água, tomam pausas revigorantes e concentradas nos “pés” dos 

“assentos”. Diariamente, no ingressar de cada local, devem saudar as divindades; 

primeiro, aquela “da casa”, central, e, após, fazem o mesmo defronte seu aterramento 

particular. Tratando-se dos refúgios “paterno” ou “materno”, reverenciam deitados, de 

bruços, na postura, masculina, “adobá”, ou feminina, “adobalé”; prostrados, executam a 

tripla salva de palmas – o “paó” – e enunciam o cumprimento divinal – “Atotô!”, ou, no 

português, “Silêncio!”, para Omolu –; enfim, repetem o movimento das falanges, do solo 

à cabeça, em três pontos distintos. No entanto, se não há “paternidade” ou “maternidade” 

cósmica, e prevalece a “afinidade”, cumprem os procedimentos sem obrigatoriedade de 

recaírem ao chão. O protocolo, por si, dá índices do apreço, reconhecimento e 

subordinação; de fato, ninguém se atreve a gargalhar, proferir jocosidades ou falar muito 

além do necessário. Contudo, inexiste aquele sentimento ou o comportamento “[...] misto 

de respeito e medo”, atribuído por Woodume Azuanun às doutrinas e hábitos cristãos, e 

tão combatidos da sua parte. Parece prevalecer, ali, o bom senso, ao invés das suspeitas e 

receios quanto à punição divina; ou a busca pela manutenção da frequência energética 

“pura” e sem interferências “mundanas”, e não o pavor. Predominam, suponho, relações 

razoáveis, e, todavia, carregadas da sensação de intimidade, estabelecida sob padrões 

diversos, pessoais. Pude acompanhar filhas-de-santo experientes, sérias, responsáveis, 

portadoras do título de “iá”, e que, passadas as formalidades, cumprimentaram seus 

“assentos” na sua forma peculiar de expressar carinho: “bom dia, meu amor; meu Rei 

meu gostosão, meu tesão, meu tudo!” – disse, uma delas, dirigida às peças de Xangô. 

Subsequentes à casa de Omolu, e defronte ao aclive lateral do barracão – no lado 

oposto da descida de chegada pela rampa, também circundante –, as moradias dos demais 

deuses dundun: Oxum, Oiá, Xangô e Obá, Odé, e Ogum – nessa ordem, e conforme o 

padrão apresentado naquela primeira: um “assento” central, e os pessoais, particulares, a 

contorná-lo, tangenciais às paredes. Desde a vista frontal da varanda, todas, lembremos, 

estão à direita. Da igual perspectiva, no flanco esquerdo, dois corredores paralelos 
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acessam as moradas funfun e quartos de búzios, ambos nivelados acima do largo e cujos 

alcances ocorrem a partir de duas escadas, cada qual ladeada com rampas na mesma 

extensão. Um passadiço comporta os lares de Oxalufã – ou, Oxalá na intensidade 

“ancião” –, Iemanjá e Nanã, sequenciais; confrontadas, ficam as portas referentes a Airá 

– potência “branca” e próxima de Xangô –, Obatlá e Odudua, além da sala reservada ao 

oráculo e à “clientela” atendida por Woodume Aguessinum. Na passagem seguinte, os 

cômodos dos “jogos” e atendimentos de Iá Bagunin e Iá Myfacy, intercalados da morada 

pertencente a Babaluaiê – algo assemelhado a Omolu, na modalidade funfun –; isso, 

diante das entradas de Orumilá e Oxaguiã – o “jovem” Oxalá. Devido aos perfis das 

divindades reservadas nessa seção, ninguém pode entrar nos aposentos, dali, sob o menor 

resquício de uso do dendê; uma única gota levada nas vestes é o suficiente para interditar 

o ingresso nas casas sacras e obriga os fiéis a trocá-las. Aparentemente, os quartos de 

búzios não requerem nenhum padrão interior ou modelo acerca dos elementos dispostos, 

além da própria mesa na qual permanece apoiado o tabuleiro oracular. Cada sacerdote 

decora e organiza o ambiente segundo seus gostos e desejos na distribuição de quadros, 

imagens, prateleiras e pequenos bibelôs, entre os cristais, conchas, sementes e pedras. 

Ainda naquela seção à esquerda do largo, há uma outra saída, em forquilha, ou 

esquina, culminada no chamado “mato” e precedida pela nossa terceira cozinha, além da 

“geral” e daquela “funfun”. Chamam-na “cozinha de lenha”, “dos ossés” ou, ainda, “do 

Nei”. Primeiro, porque ali está o fogão “natural” – desprovido de gás –, outrora, nos 

tempos dos “antigos”, requisito no preparo das refeições votivas, mas, hoje, raramente 

utilizado; segundo, alguns iniciados gostam de promover os seus “ossés” – a lavagem 

ritual dos “assentamentos”, após os sacrifícios – naquele ambiente, relativamente arejado; 

e, ademais, certo ebâmi, conhecido como “Nei”, tem apreço e cuidado especial com o 

lugar: passa a maior parte dos dias por lá, e até acomoda parcela de seus apetrechos 

cotidianos permanentemente no local. O perímetro tem estrutura muito simples, rústica: 

uma das paredes, inteiriça, coincide com os fundos dos lavabos e da dispensa, na varanda; 

nessa, três pias sequenciais, onde fazem os ossés, e depois alongadas, na mesma peça, 

conformadas em balcão; o muro defronte comunica a área e o exterior, é vazado desde, 

mais ou menos, a altura dos ombros da maioria das pessoas e contém nova bancada, 

menor; perpendicular, o portãozinho com grades e mantido invariavelmente aberto; na 

vista direta, reta, dali, o velho fogareiro. Passada a cozinha, na deixada da praça a partir 

do lado esquerdo, dois caminhos diversos, saídos de um mesmo ponto, ambos cimentados 
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e estreitos, levam à mata. O comumente seguido alcança uma bica, desaguada daquele 

córrego sob a ponte, de madeira, citada; dado o fluxo contínuo da corrente, determinados 

“filhos” preferem usá-la na realização dos ossés, mas ela também fornece abastecimento 

aos quatilhões e promove um fluxo forte o suficiente para facilitar a lavagem dos 

alguidares após vencidas as refeições oferecidas às divindades. Retilíneo, vemos ou 

chegamos na edificação simpaticamente denominada “casinha amarela”: duas 

acomodações anteriormente deixadas à hospedagem dos candomblecistas, porém, agora, 

servidas de vestiário, e uma terceira, abrigo do funcionário, e “filho”, do Ilê, Taylor – nos 

cultos, Gitobá. Contudo, se dobramos a pequena via à direita e seguimos, a vegetação, 

aos poucos, ganha densidade equivalente àquele volume mirado nas encostas distantes. 

Atinge-se tal marco por rota alternativa, partida igualmente da “cozinha de lenha”. No 

caso, dissuadida em ângulo agudo no início do percurso pregresso – mais frequente –, tal 

possibilidade acompanha a murada externa das “pias dos ossés” e conquista as portas da 

habitação erguida a fim de servir à Ialorixá, e sua família, durante os períodos passados 

no templo. O domicílio é limitado ao fundamental: cozinha, sala, quartos e banheiro. 

Desse patamar, o rumo guina na direção esquerda e transpõe um vestiário deteriorado, 

todavia, ativo; os homens costumam usá-lo para trocas rápidas de roupas e armazenam, 

nos armários metálicos, as providências pessoais empregadas nos ritos: velas, azeites, 

bebidas, sementes etc.  Na sequência, o pavimento finda, mas, como trilha, confronta a 

mata; cruza as águas, saídas da bica, sobre ponte improvisada – nada além de madeiras 

atravessadas nas margens – e, enfim, encontra o roteiro aludido inicialmente. Toda a área 

circunscrita entre esses trajetos caracteriza um meio termo dos lugares construídos e 

naturais: as intervenções pontuais “corrigem”, aplainam, a paisagem, tomada, assim, de 

“assentos” afeitos à permanência, livre, no matagal; oguns, odés, ossanhas e oxumarês. 

A partir do encontro dos percursos saídos à esquerda da área de convivência, e 

dados no mato, não há mais construções, salvo uma única morada sacra, e tampouco 

caminhos pavimentados, exceto a passarela culminada nessa residência restante. Os 

ingressos no matagal circundante ocorrem, agora, desde trilhas desmembradas da 

alameda principal. Dali, na posição favorável às “costas” do templo, vislumbra-se, ainda 

com certa distância, a casa ocupada por Leba, deidade poderosíssima, misteriosa e 

qualificada, segundo alguns, potência fêmea de Exu em determinada “nação” – como 

também explicam sobre Bará. Abrem publicamente o seu lar uma vez ao ano, quando 

“filhos” e “filhas” de Oxum são proibidos de permanecer no terreiro; e, a rigor, eles 
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tampouco devem se aproximar da construção, independente do dia considerado. 

Certamente, a incorporação de Leba é das mais impressionantes que presenciei; e me 

informaram quanto ao “assento”, dela, ser requisito nos templos onde há o culto de Babá 

Egum, além de a edificação marcar o exato centro do terreno sagrado. Contudo, me faltam 

os fundamentos contidas nesses informes. De todo modo, antes da chegada até lá, a 

passarela pode ser abandonada na primeira picada, aberta no lado esquerdo. Ali, a entrada 

é bem definida, mas, paulatinamente, a vegetação se fecha e resta apenas um corredor, 

natural, bastante estreito. Parte das limpezas ritualísticas, ou “sacodimentos”, tem lugar 

naqueles arredores, no mato – e não se faz raro encontrar rastros deixados com os 

elementos usados nesses processos. No entanto, quem ignora o desvio, e segue na rota 

pavimentada, irá atravessar nova ponte, sob a qual o córrego, desde a bica, ganhou corpo 

e velocidade. Vencida a estrutura, enfim, o quarto referente à Leba, alto, amplo, no 

formato aproximado de estrela, com extensões pontiagudas e erguido em tijolinhos 

aparentes. Do interior, só posso dizê-lo diverso do padrão apresentado nos demais. Em 

ambos os lados, piques nas margens dos barrancos íngremes, também passados, 

contínuos, atrás do edifício. O da esquerda é um pouco mais frequentado, porque incorre 

no bambuzal, limítrofe das terras sacras e atribuído aos eguns; e, assim, por vezes, 

procedimentos rituais precisam ser empreendidos lá. A direção oposta talvez seja o ponto 

de menor assiduidade no Ilê. E embora tenha estado poucas vezes naquela área, a cada 

embrenhada na trilha, vislumbro – normalmente, me assusto (com) – um “assento” ou 

detalhe despercebido, camuflado – indício de atividades outras na região, erma tão só das 

presenças humanas.        

* 

Resta ainda abordar o barracão, a primeira construção avistada pelos fiéis quando 

chegam ao terreiro. Contudo, dada a necessidade de saudar Exu e devido à 

obrigatoriedade do banho sacro – amassí –, os adeptos, na entrada da “roça”, inicialmente, 

o contornam, e só podem voltar depois de cumpridas as formalidades ritualísticas e já 

“limpos” energeticamente. No interior, a construção coincide com as prerrogativas 

apresentadas nas notas redigidas por Woodume Azuanum. O chão outrora foi de terra 

batida, mas, hoje, está cimentado. Na primeira seção depois de passadas as pesadas portas 

metálicas e corrediças, encontramos, em ambos os lados, séries de cadeiras enfileiradas e 

destinadas à “assistência” convidada para acompanhar, observar, a realização das festas 

públicas. No mesmo rumo, de quem ingressa na estrutura, no flanco esquerdo há um 
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estrado, e ali permanecem dispostos os três atabaques, com tamanhos diversos: “rum”, o 

maior; “pi”, médio; e “lé”, menor. Acima, o quadro cujo personagem é Omolu, coberto 

nas palhas; próximo, também suspenso, certo chifre, como fosse uma cuia, no qual ficam 

as varinhas – “aguidavis” – usadas quando tocam os tambores; a seguir, outro prego 

sustenta o agogô, complemento da orquestra. Na parede defronte, não existe qualquer 

elemento ritual. No entanto, nos fundos do abassá perfilam aquelas cadeiras chamadas 

“sobás”, propriedades da alta cúpula sacerdotal e de onde assistem aos festejos. A mais 

central pertence à Ialorixá, ladeada pelo líder na condução dos ritos, Woodume 

Aguessinum, e, no braço contrário, a “mãe-pequena” de lá, Iá Oiá Mufacy. As seguintes 

acomodam o Ojé, a iá bassê, nosso ogã primordial, além de ebâmis antigos nos cultos. 

FIGURA 30. ESBOÇO DA PLANTA DO BARRACÃO. 
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Na murada, Omolu novamente retratado, agora, em proporções imensas e no exato 

alinhamento da herdeira, Iá Bagunin. É significativo: ele parece pairar, no Orum, sobre a 

representante da comunidade humana, abençoando-a, e ela, logo abaixo, constituiria, 

auxiliada, o elo estabelecido com os demais, à sua frente, do Aiê. Ao lado do patrono 

cósmico, duas fotografias de Sérgio Roberto Aparício, Woodume Azuanun: uma das 

imagens traz o fundador trajado “civil” e a partir dos ombros, envoltos em terno, camisa 

e, no pescoço, gravata; na seguinte, os movimentos da dança, vestido todo de branco e, 

aparentemente, durante festejo das divindades. Recentemente, passaram a acompanhá-lo, 

nas molduras, os seus “filhos” e “netos” espirituais, sempre zelosos e atentos aos “irmãos” 

– insinuam as respectivas figuras –, apesar de corporalmente falecidos. Ademais, todos 

os cantos do perímetro quadrangular contêm discretas quartinhas cheias d’água; e sobre 

tudo isso, numerosas fitinhas brancas, decorativas e pendidas de varais, no alto, aludem 

algo como o céu, ou a dimensão etérea, à qual somos submetidos e de onde extraímos 

proteção onipresente. 

O elemento mais importante, não só do barracão, mas de todo o templo, contudo, 

é aquele denominado “mastro central”, considerado ponto nevrálgico dali. Trata-se de um 

enorme e imponente tronco, envernizado, disposto no exato meio da edificação e 

estendido do solo até o teto. Antes de podermos alcançá-lo, o mastro está circundado, 

primeiro, por um perímetro com apenas alguns centímetros de terra; depois, toda uma 

volta de concreto cuja altura é a de um pequeno degrau. Do chão sem pavimento sai o 

emblema característica da deidade Ossanha – a haste, de ferro, culminada em ponteiros 

curtos e sobre os quais repousa um pássaro –; e no patamar cimentado descansa um grande 

cristal, esse, envolto nos fios-de-conta de Exu e Orumilá. Dizem o tronco prosseguir por 

muitos metros abaixo da superfície e sabe-se oculto, ali, na escavação o “axé” do Azun 

Dan. O termo, nesse quadro, designa o conjunto de elementos constitutivos das energias 

cósmicas vitais específicas do terreiro. Edison Carneiro (2008 [1948]: 38) afirma, por 

exemplo, o chefe do candomblé “[...] deposita[r] ali um pouco da água dos axés, bichos 

de pena, moedas correntes, jornais do dia, água benta, flores” – mas, certamente, no caso 

do Ilê, existem vários itens além dos mencionados na parte do folclorista. Embora eu não 

tenha a explicação detalhada, a ferramenta de Ossanha nas imediações do axé se deve à 

responsabilidade dada, na época da implantação dos conteúdos, ao Woodume, hoje o 

nosso líder ritual. Dizem ter sido ele o dignitário quanto ao depósito dos componentes, e 

que lhe rendeu, então, a “guarda” dali. E se lá fica “plantada” a força, entende-se o porquê 
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de haver a imensa tora subida desde as “raízes” características, semeadas no, atualmente 

imperceptível, vão e apontada, pois, aos céus. Tal raciocínio pode ser reforçado, ainda, 

pela associação corrente do mastro com o falo, propriedade de Exu, realizador das coisas 

e deus incumbido da comunicação entre Aiê e Orum. Ademais, não devemos esquecer 

dos nexos, digamos, “horizontais”, citados no capítulo precedente, visto, nossa “roça” ter 

os “axés particulares”, incutidos, também, nas diversas casas-de-santo, conectados e sob 

incessante diálogo junto ao do abassá. 

 

Na mesma estrutura do abassá, porém apartados do salão desde a parede dos 

fundos, que, todavia, não chega a tocar o teto, existem, ainda, dois quartos, acessados 

pelos candomblecistas, mas ocultos aos visitantes. O primeiro é uma antecâmara chamada 

“camarinha”. A entrada dali se faz desde uma passagem na murada divisória, e sempre 

fica dissimulada sob um tecido branco e rendado. O espaço funciona como backstage na 

ocorrência das festas públicas, e é onde as equedes preparam e vestem os adeptos 

manifestados nas respectivas deidades antes de surgirem aos olhos dos “filhos” e 

FIGURA 31. IÁ MUFACY E WOODUME AGUESSINUM EM FRENTE AO MASTRO CENTRAL (FOTO DO AUTOR). 
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convidados presentes nos cerimoniais. Após as danças, o local também recebe os 

incorporados, que têm os transes suspensos e podem contar com toda a ajuda necessária 

na retomada das consciências. Devido à função cumprida, um grande banco de madeira 

permanece recostado na parede e sustenta os candomblecistas enquanto, algo 

desnorteados, retornam lentamente a si depois da “subida” das divindades. Próxima, a 

cadeira de palha que normalmente acolhe a iá-quequerê quando ela se apresenta nos 

bastidores e supervisiona as atividades; no canto, certa mesa, de plástico, na qual guardam 

todo o material preciso à assistência e paramentação dos candomblecistas: galões, canecas 

e copos d’água, abanos, material de costura etc. Tudo é acompanhado por Sérgio Roberto 

Aparício, Woodume Azuanun, emoldurado nos trajes civis – como no retrato disposto no 

barracão; quase uma réplica –, lado a lado da figura, no quadro seguinte, de um “preto-

velho”. Na antessala há uma porta, metálica e, entretanto, leve, da qual se vai ou vem do 

exterior daquela edificação no todo, e seguida de escadas, já ao ar-livre, íngremes, 

cimentadas e cuja inclinação corrige a diferença topográfica com a entrada principal, 

acima nas rampas laterais circundantes. O segundo cômodo, desmembrado desse 

precedente, denominam “roncó”. Se a “camarinha” tem perfil mais prático e funcional, o 

seguinte ostenta caráter sacro, pois lá permanecem os noviços durante as suas reclusões 

iniciáticas – ao menos, na maior parte do claustro. A transposição dos ambientes acontece 

de modo sutil, demarcada apenas desde extensão, nos lados, e rebaixamento, no alto, do 

que seriam divisórias interiores, caso efetivamente realizadas. Mais uma vez, o patrono 

cósmico, Omolu, surge, agora, no final da planta alongada do quarto, suspenso em enorme 

moldura. Logo abaixo, três seções grossas de troncos arbóreos e, sobre elas, quartilhões 

cheios d’água. Dizem-nos, o trio, “os guardiões”: “alguém precisa checar como está a 

água dos guardiões”, por exemplo. A impressão dada é a de aquele corredor replicar o 

aspecto de uma gruta, escura e dos ambientes característicos de Omolu, reinante nas 

profundezas terrenas e acessos nelas culminados; todavia, os frequentadores o concebem, 

figurativamente, um ventre, remetido à Oxum, e isso nada tem de aleatório, visto ali ser a 

morada provisória dos iaôs, recolhidos, antes da consagração e (re)nascimento religioso 

como filhos-de-santo. De qualquer maneira, dada a associação assinalada dos pedaços de 

madeira à ancestralidade coletiva masculina, talvez haja, pois, uma configuração 

hierárquica dos elementos: a divindade, natural, preponderante acerca das linhas ancestres 

e sociais; e ambos abençoam os novos seres iminentes no seus (res)surgimentos como 

sagrados. O candomblé não opera, enfim, noções e lógicas excludentes: é provável a 

“gruta” comportar “intensidades-ventre”, e vice-versa – tratando-se, ora, de processos 
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gestacionais, regidos por Oxum, nos domínios de Omolu; ou, então, da forçosa presença 

dele nas dinâmicas “alheias” e presididas na seara do orixá carinhosamente chamado, no 

panteão, a “mamãe”. 

*** 

 Dada essa descrição, percebe-se o abassá desprovido, portanto, de qualquer 

imagem, salvo as do seu patrono cósmico, Omolu, aquelas do seu fundador humano, 

Sérgio Roberto Aparício, Woodume Azuanun, bem como de seus “filhos” ou “netos” já 

falecidos, habitantes, hoje, do Orum. Segue válida, assim, a orientação deixada pelo 

idealizador da comunidade, nos seus escritos póstumos sobre a “[...] ausência de imagens 

de santos, a ausência de altares”, implicadas, ambas, na “[...] familiaridade das pessoas 

com o local, sem aquele comportamento misto de respeito e medo”. Embora ignoradas 

quaisquer referências cristãs, permanece oculto nos bastidores da camarinha, e 

inalcançável pelo público geral, o retrato emoldurado de um “preto-velho”. Todavia seja 

difícil estabelecer com precisão quando esse quadro foi, ali, disposto, importa a abertura 

dada, desde o elemento provavelmente antigo e persistente, às conexões estabelecidas 

entre tradições, componentes e forças vindas de matrizes religiosas diversas, mas sob 

aproximações mútuas. Decerto, a moldura não é nada aleatória e tampouco resta 

esquecida nos fundos do barracão; e suponho que essa constatação aparentemente banal 

possa desvelar conceitos muito particulares acerca de como se concebem e operam os 

ditos “sincretismos” no Azun Dan, mediante outras noções, mais uma vez, “múltiplas” – 

tanto quanto as deidades e demais seres, por exemplo, os polissêmicos eguns. O conjunto 

de ideias evocadas nessa pauta culmina, pois, nas concepções compartilhadas sobre as 

dinâmicas cósmicas, essas, a fundamentar os cultos e, logo, colocar sob destaque certos 

traços distintivos do Ilê. 

Também com base nas descrições precedentes, sabe-se que um contingente dos 

adeptos do Azun Dan teve passagem pela umbanda antes de chegar à “roça”. Suas 

respectivas “entidades” o segue e acompanha, mesmo no âmbito dos cultos às divindades 

do candomblé; e quando “baixam” no templo são aceitas, respeitadas. E algo parecido 

ocorre com o próprio Ilê, cuja história remete e deve muito à denominação religiosa 

outrora praticada por Sérgio Aparício. O local teve a sua origem no centro umbandista 

“Peregrinos da Verdade”, e já na adolescência o seu fundador incorporava um “preto-

velho”, “Pai José”; e se não bastasse, o “caboclo” “Pena Branca” teve papel fundamental 

na escolha do atual terreno, em Ribeirão Pires, onde está assentada a comunidade. Além 
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do retrato disposto na parede da camarinha, o reconhecimento da importância das 

“entidades” pode ser mensurado pelo fato de que, enquanto Woodume Azuanun esteve 

encarnado, o terreiro teve uma casa-de-caboclo, exclusivamente dedicada aos cuidados 

desse protetor. Contudo, o refúgio ficou abandonado por certo tempo, até chegar, entre 

nós, um “filho” de Babá Okê, que reformou a morada, agora, tornada abrigo do seu “pai”. 

Há quatro ou cinco anos, o calendário anual litúrgico ainda previa realização dos toques 

em homenagem aos “caboclos” e “boiadeiros” e um a contemplar os “pretos-velhos”, 

apesar de, mais recentemente, isso nunca ser garantido. Mesmo se acontecidas 

regularmente, as cerimônias correm rápidas, quase protocolares, e sob baixa adesão dos 

fiéis, nitidamente alheios, nesse caso, das habilidades necessárias no entoar das cantigas 

e nas percussões apropriadas. E determinada noite, convidado pelo Ojé a acompanhá-lo 

na alimentação dos funfuns e babás, percebi um banco de madeira no reservadíssimo 

recanto habitado por Babaluaiê – ontologicamente próximo da deidade Omolu –; 

especulei sobre o objeto, e a explicação recebida de meu anfitrião atribuía aquela 

banqueta ao “preto-velho”, “Pai José”: sentado, dali ele costumava – manifestado na pele 

do “cavalo”, Woodume Azuanun – oferecer bençãos aos necessitados, e sobretudo nas 

questões relativas à saúde. Logo, mantiveram o assento, representante, indicativo e 

portador dos seus poderes peculiares.    

Sob um olhar atento, percebe-se, assim, a presença mais ou menos recorrente de 

elementos ligados à umbanda. Locais de culto já desativados, como o foi a antiga casa-

de-caboclo; aqueles toques, hoje, esporádicos, conforme o de “preto-velho” e o dos 

próprios “caboclos”; objetos permanentes, todavia, jamais colocados em destaque: a 

figura do negro ancião, na camarinha, e o banco, outrora usado por “Pai José”, no refúgio 

de Babaluaiê. Não obstante essas coisas ali, tais referências religiosas se conformam, 

atualmente, distintas do que foram antes. Alguns concordam, resignados, sobre o Ilê, 

agora, estar afastado desse padrão energético, antes vigente e nítido no terreiro, ou, então, 

acerca de o templo tomar progressivamente distância dele; e os seguintes, pelo seu turno, 

consideram importantíssima a manutenção de uma força tida originária do templo. Nessa 

linha, presenciei declarações favoráveis à continuidade na realização das cerimônias em 

louvor a seres como “Pena Branca” e “Pai José”; Woodume Aguessinum, líder ritual, certa 

vez, assumiu – até mesmo intransigente – a posição, todavia o pai-de-santo também ter 

defendido, em ocasião diversa, que “candomblé é candomblé, umbanda é umbanda, e nós 

fazemos candomblé”. Mas, certa feita, durante os festejos dedicados ao orixá Ogum, um 
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percussionista convidado para ocupar os tambores fixou, inadvertidamente, na parede 

próxima dos atabaques, uma bandeira com a figura de São Jorge – nos centros 

umbandistas, sincretismo do deus ferreiro. Aquilo despertou olhares curiosíssimos na 

comunidade, e os burburinhos tomaram o barracão; e sob tom nitidamente pejorativo, 

determinado “irmão”, com quem tenho intimidade, me assoprou discretamente nos 

ouvidos: “isso aqui virou umbanda?”. A tolerância quanto às insinuações das forças 

provenientes desse padrão religioso assume, pois, graus diferenciados, idos da defesa e 

reconhecimento ao estranhamento e recriminação; uma aposta possível seria de as 

divergências, ambiguidades – do tipo: a despeito da umbanda, somos candomblé – e 

dúvidas denotarem, em si, disposições, na realidade, muito precisas quando vistas desde 

o histórico da nossa comunidade. 

Em uma frente, o teor das conexões entre o Azun Dan e as forças cósmicas da 

umbanda tem sido modificado ao longo do tempo. No transcorrer da sua existência, a 

“roça” tende, aparentemente, a se orientar para o candomblé cada vez mais aproximado 

das deidades de matriz africana – orixás, voduns e inquices. “Pai José”, e seres desse tipo, 

já não distribui bençãos regulares; a casa-de-caboclo foi transformada no refúgio ocupado 

por Babá Okê; e tal tendência também surge em certos episódios vivenciados 

pessoalmente. Uma noite, por algum motivo qualquer, alguém encerrou a moradia de Exu, 

que não seria mais aberta naquela ocasião; fui impedido, assim, de depositar, lá, o 

ofertório pretendido. Então, perguntei à minha mãe-de-santo, Iá Oiá Mufacy, sobre dispô-

lo na encruzilhada, na rua, quando saísse do terreiro. Muito ofendida, ela me respondeu: 

“de jeito nenhum!”. E o seu argumento foi o de contarmos, no âmbito do Ilê, com as 

casas-de-santo e “assentamentos”, “servidos”, ambos, “exatamente pra isso”; logo, 

“ninguém iria colocar nada na rua”. Mais importante, no entanto, foi o complemento, 

lançado após a reprimenda: “... e a gente lutando tanto pra purificar esses cultos!”. 

Decerto, isso aludia à condenação da “sujeira” nas vias públicas, e passava pelo suposto 

de, fora dali, do terreiro, as potências invocadas carecem daquele “controle” havido no 

Ilê. Seja como for, se há, por direções variadas, o intuito, ou a tendência, da depuração, 

articulá-la às potências vindas na umbanda parece algo incontornável: as últimas estão 

impregnadas no local, e ao ponto de o axé do atual abassá – solo obtido com auxílio do 

“Caboclo”, aliás – conter quantia da terra transposta dos “Peregrinos da Verdade”. A 

“pureza”, conforme concebida fora de lá, se constitui impossível – senão indesejável –, e 

o culto genuíno, eficaz, dos deuses vindos da África assume princípios bastante 
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singulares. Um quantum de irredução, referente à umbanda, foi, efetiva e literalmente, 

(im)plantado abaixo do mastro, no barracão, e segue latente, digamos, em camada sutil, 

na centralidade nevrálgica, tanto quanto, de igual modo, nas estruturas e elementos 

ritualísticos envolvidos, energeticamente, nesse axé basilar. A moldura do “preto-velho” 

na reservada camarinha; o assento de “Pai José” no refúgio ermo de Babaluaiê; e a casa-

de-caboclo servida, depois, a Baba Oké: nada disso invalida um candomblé tido “puro”, 

coerente e autêntico. Praticam-no sem desconsideração, nas proporções devidas, dos 

poderes cósmica e historicamente aliados: o legítimo culto das deidades tidas africanas, 

portanto, mas com conveniente, e, às vezes, polêmico, suporte dos espíritos brasileiros. 

Certamente os féis apresentam bastante discernimento sobre, por exemplo, a 

tessitura ontológica de um “caboclo” ou “preto-velho” divergir da constituição das 

deidades – se não totalmente, ao menos são distintas o suficiente para comporem classes 

diversas –; no sentido oposto, também parecem concordar sobre os deuses não 

coincidirem completamente com as “entidades” e “ancestres” – embora aqueles, divinos, 

possam vir a se manifestar nessas últimas aparências. Ainda assim, conquanto orixás, 

voduns e inquices remetam, tipicamente, ao candomblé, e “entidades” à umbanda, ambas 

as matrizes escapam, no limite, das definições dadas de antemão, estáveis e apriorísticas, 

e dependerão dos arranjos situacionais nos elementos em questão. O banco de madeira, 

incorporado à morada de Babaluaiê é tido pertinente porque ambos, “preto-velho” e a 

intensidade “clara” do “escuro” Omolu, são ligados, nas respectivas searas, digamos, 

“africana” e “nacional”, à antiguidade, aos conhecimentos acumulados da parte dos mais 

velhos e, ainda, aos procedimentos curativos acerca dos males corpóreos e doenças; e, 

então, a própria figura do negro, no segundo plano da camarinha, moldurado junto de 

Omolu e da sua “cria” original ali, Sérgio Aparício, ganha todo o nexo. Tratar-se-ia, 

suponho, do suporte “coadjuvante” e muitíssimo fundamentado da “entidade” brasileira 

ao deus “afro” – e acrescento, como a base da casa-de-caboclo emprestou os alicerces à 

morada de Baba Okê, visto a conexão dos dois com o elemento “terra”. E já o estandarte 

de São Jorge, na celebração de Ogum, causou notável estranheza, e até certa reprovação 

dos adeptos, e, isso, talvez, mais devido ao referencial cristão, e não tanto à cosmologia 

umbandista em si. A minha tentativa de oferenda a Exu, na rua, fora do terreiro, 

recriminada pela mãe-de-santo, foi avaliada “impura” demais, e, portanto, sem qualquer 

fundamento. Se aquilo me exporia ao desnecessário risco das energias negativas e 

influências advindas do “mundo”, certas misturas e disposições, desde a dosagem 
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minuciosas dos elementos, podem criar encadeamentos propícios, e, inclusive, mediante 

potências “alheias” e retiradas do contexto “umbanda”, para que não fiquem esquecidas, 

e sem descaracterizar o Ilê, mantido, pois, na máxima eficiência à luz da sua história. 

* 

Em decorrência das particularidades cósmicas e históricas do Ilê, as relações, ali, 

entre candomblé e umbanda perduram energeticamente ativas, apesar de não tão expostas 

e perceptíveis no plano empírico: é preciso recorrer às memorias locais para saber da 

antiga casa-de-caboclo, como se faz necessário estar “dentro”, e atento, para a percepção 

da moldura do “preto-velho” ou daquele banco de “Pai José”. Por outro lado, hoje, no 

decorrer das atividades religiosas, são muito comuns menções ou manipulações rituais 

deliberadamente remetidas aos diversos padrões de cultos cujas origens são atribuídas à 

África – matrizes chamadas, lá, “nações” constituidoras dos candomblés. Pude escutar 

algumas vezes, por exemplo, que nosso templo era referenciado nas tradições “jêje” e 

iorubá ou “nagô”; e certo dia, um dos adeptos anunciou, em tom de revelação: “que nada!; 

o que nós fazemos aqui é ‘ketu’” – um desdobramento “nagô”. Não obstante, também 

ouvi, mais recentemente, frases do tipo: “já repararam como muitos voduns” – deidades 

dos povos “jêje” – “têm chegado ao terreiro?”. E, assim, pude acompanhar ritos cujos 

propósitos eram habilitar noviços a cultuarem seus voduns no preceito “nagô”, para o 

qual a “roça” se encontra mais padronizada. Ademais, em uma cerimônia reservada, logo 

antes de iniciarmos os trabalhos, um “ancestre” se apresentou com objetivo de repassar 

instruções para que eles fossem todos encaminhados nos preceitos “fon” – agora, 

desmembramento “jêje”. Não bastasse, um “ancestral”, bastante assíduo no terreiro, veio 

me confirmar – manifestado no corpo de uma fiel – a sua procedência “angola”. Mediante 

essa aparente confusão, as questões tocantes à efetiva origem dos fundamentos e práticas 

seguidas no Azun Dan permaneceram, a mim, sempre nebulosas: qual era, afinal, a nossa 

“nação”? 

Essa dúvida começou a ser esclarecida durante uma das inúmeras ocasiões em que 

fui hospedado na residência habitada por Woodume Aguessinum e Iá Oiá Mufacy, 

contígua ao espaço sagrado do terreiro. Quando isso acontece, adquiri o costume – como 

também fazem outros recebidos por lá – de, ao final do dia, e já concluídas as atividades 

religiosas, me sentar na sala e, junto da liderança ritual, acompanhar transmissões 

televisivas dos filmes, telejornais e jogos futebolísticos. Comumente, tais momentos são 

embalados pelas conversas e comentários sobre os mais variados assuntos, e inclusive as 
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próprias pautas acerca da religião. Na exata virada de agosto para setembro de 2016, 

enquanto assistíamos ao televisor, o pai-de-santo abordou a execução dos trabalhos 

realizados naquela tarde; espontaneamente, as suas considerações tocavam no tema das 

diferentes “nações” presentes ali, no Ilê. Interessado, expus, então, as inquietações 

mantidas há algum tempo, e recebi uma longa e paciente explicação, registrada – sob 

licença pedida, e concedida – em arquivo de áudio. Na fala do sacerdote, o tópico inicial 

aludia à distância entre, por um lado, o entendimento da “nação” e, no outro, a ideia das 

“raízes”: na concepção de Woodume Aguessinum, são conceitos diversos, embora 

frequentemente dados como sinônimos. No primeiro, elas se fazem “únicas”, conforme 

“mundos” específicos, com os seus respectivos fundamentos característicos:  

 

[...] as ‘nações’ são únicas. Os ‘nagô’...  na realidade, pra mim, isso...  

eu enxergo da seguinte forma: o ‘nagô’ é um ‘mundo’, e esse ‘mundo’, 

dos ‘nagô’, tem vários dialetos: tem ‘ijexá’, tem ‘ketu’, tem um monte 

de ‘naçõezinhas’. Entendeu? E cada casa-de-orixá é um ‘mundo’ 

individual e separado, tá? Concorda com isso? Muito bem. Porque só 

tem os elementos daquele orixá... aí, o que acontece? Você tem a casa 

de Ogum que representa a terra de Irê; você  tem a casa  de Odé-Oxossi,  

que representa Ketu; você tem a casa de Omolu, que represente o ‘jêje’;  

você  tem a casa da Oxum, que  representa o ‘ijexá’. Porque existe ‘axé’ 

‘plantado’, individual, em cada casa. Então, na casa de Odé-Oxóssi, tem 

o ‘axé’ que representa, que é elementar, ‘ketu’; na casa da Oxum, eu 

tenho tudo que é referente ao ‘ijexá’; na casa do ‘Velho’ [Omolu], tudo 

que é referente ao ‘jêje’; na casa de Xangô, e na da Iansã, tudo que 

representa os ‘nagô’...  

[...] [e] a ‘raiz’ é o que [em determinado terreiro, considerado 

coletivamente] tá ‘plantado’ dentro de cada ‘nação’, mas que pode 

entrelaçar ‘ramos’ de cada ‘nação; pode entrelaçar ‘fundamentos’ de 

cada ‘nação’. É assim que funciona. Mas, só pra complementar: em 

algumas casas [de candomblé], pode-se falar que ‘raiz’ e ‘nação’ são a 

mesma coisa, pois a ‘raiz’ está ‘plantada’ em uma única ‘nação’. E 

lembra que a casa tem basicamente três ‘nações’: ‘jêje’, ‘nagô’, ‘ijexá’.   

 

Essa definição, das “nações” matriciais como “mundos” distintos, não enuncia, no 

entanto, que tais realidades sejam completamente estanques ou voltadas, cada qual, para 

o próprio interior. Ao invés disso, presume-se que, a despeito dos seus “fundamentos” 

particulares, elas possam se compor com elementos alheios e dispostos em outros 

modelos. Sempre existe, por exemplo, a probabilidade de haver um rito “nagô” com 

influências “jêje”, pois, segundo Woodume Aguessinum: “você poderia pôr uma fruta, ou 

um grupo de frutas, no ‘axé’ [de determinado terreiro], cantando no ‘ijexá’ e, depois fazer 
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uma ‘cufança’ [sacrifício] cantando no ‘jêje’”; e a hipótese ainda se complicaria caso 

houvesse a precedência de um “angorossi” – ou, o conjunto dos cantos e “rezas” da 

“angola” – ou, então, ingestões líquidas pelas forças ali manifestadas, já que: “[...] você 

vai fazer uma ‘obrigação’ [ritual] e dá uma bebida pra um orixá, isso é [da ‘nação’] 

‘mussurumim’; porque, no ‘nagô’, orixá não bebe; no ‘jêje’, na ‘angola’, não bebem; 

mas, aí, você vai lá e faz um café, põe numa xícara e dá pra alguém beber, e que esteja 

‘virado’, um ancestral; isso é ‘mussurumim’. E além desse arranjo entre matrizes diversas 

para, assim, fazer as coisas, admite-se, igualmente, coisas transitadas por padrões 

variados de culto. Isso se verifica nos noviços tutelados pelos voduns e habilitados, 

ritualmente, ao tratamento sob os princípios “nagô”, predominantes no Ilê. Presenciei 

ocorrência na qual um filho-de-santo nascido mediante a ascendência da deidade, “jêje”, 

Heviossô foi preparado para que o seu patrono cósmico correspondesse aos xangôs: desde 

então, ele manteve o “assento do “pai” no refúgio da divindade “iorubá”, com quem dança 

nos festejos públicos e compartilha dos ritos anuais na mesma época, próxima a junho. 

Também observei cerimonial semelhante e cujo propósito era equivalente, todavia 

envolvesse “filha” da deusa, “jêje”, Kalé, compatibilizada frente à “nagô” Iansã. 

 

Essas manobras (por) entre realidades com fundamentos e preceitos específicos, 

quando ocorrem, não são, de modo algum, aleatórias. Primeiro, Woodume Aguessinum 

afirma os humanos nunca se constituírem “unívocos” e “puros”, pois, antes, seríamos 

FIGURA 32. ELEMENTOS DISPOSTOS PARA UMA "OBRIGAÇÃO" (FOTO DO AUTOR). 
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“completos” e comportaríamos, conosco, os “mundos” todos, e, logo, as energias naturais 

das várias “nações” no divino mais amplo e interior de cada um. Por isso, qualquer rito 

almeja manobras e manipulações litúrgicas capazes de potencializar, nas configurações 

mais favoráveis, os componentes espirituais latentes nas pessoas materiais envolvidas. E 

nessas ocasiões há aquilo que Woodume Aguessinum qualifica como “padrão em atos”: 

“[...] você entra na casa-de-orixá, saúda o orixá, canta para aquele orixá, enfeita com as 

folhas daqueles orixá, usa os elementos de um orixá”; mas, em vista do objetivo 

perseguido, pode-se suprimir, acrescentar ou combinar preces, cantos, alimentos votivos, 

horários, ornamentos etc. Importa, no ritual, aproximar ou distanciar pressupostos vindos 

das “nações”, para obter os resultados e desde que se saiba exatamente o que é, foi ou 

será feito ali. Então, apesar das suas particularidades, tais “mundos”, não raro, são 

mutuamente expostos, e quase nunca permanecem voltados ao próprio interior. 

Independentemente dos arranjos promovidos, o algo neles transversado sairá diferente de 

outrora: quem adentra “jêje” sai “nagô” – o Heviossô cultuado entre xangôs –, ou, o fiel 

ingressado “nagô” pode sair assim fortalecido e ainda mais “iorubano”, e, todavia, talvez, 

carregue, a partir dali, certos traços do “jêje”. 

Quanto à particularidade da “raiz”, Woodume Aguessinum a define como aquilo 

que, nos terreiros, “está plantado em cada ‘nação’”, e pode ser “única” – nas “roças” 

provenientes de uma só matriz histórica – ou, então, “entrelaçar ‘ramos’ de cada ‘nação’; 

entrelaçar fundamentos de cada ‘nação’”. Ademais, pelos argumentos do sacerdote, o 

critério assegurador “da ‘nação’ da ‘raiz’ e da ‘raiz’ da ‘nação’ é o fato de você ter o pai-

de-santo, fundador, e que foi ‘feito’ [iniciado] por um pai-de-santo, e que tinha o ‘axé’ 

‘plantado’ [em seu próprio terreiro], que tinha uma mãe-de-santo com ‘axé’ ‘plantado’ 

pela mãe-de-santo dela”. Desse modo, “o que conta [na constituição da ‘raiz’] é o ‘axé’ 

‘plantado’ naquele [determinado] barracão”, e em referência aos cultivados, antes, na 

linhagem de um espaço. No caso do Ilê Asé Azun Dan, a “raiz” – cuja conformação 

culminou no “axé”, ou, elementos basilares implantados sob o mastro, no barracão – seria, 

até aquele momento, “jêje”-“nagô”-“ijexá”. Essa caracterização decorreria de, na 

ascendência local, o ponto historicamente mais longínquo, e, ora, seguramente 

incontroverso, remeter ao nome de Teófila Barbosa, dedicada à deusa Oxum, do “dialeto” 

“ijexá”, no “mundo” “nagô”. Por sua vez, sacralizou Eurides Silva de Jesus, “Mãe” 

Perina, “filha” do vodun, “jêje”, Azansú; e essa inseriu, nos cultos, Cézar Araújo Pereira 

Alves, “o” Tata, também consagrado àquela divindade ijexá, e que veio a ser oficiante da 
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introdução de Sérgio Roberto Aparício, ou Woodume Azuanun, no candomblé, e sob o 

signo da deidade, “jêje”, Omolu140. Mediante a ressalva sobre na época da conversa não 

haver ainda qualquer certeza acerca das filiações entre Teófila Barbosa e José Domingos 

Santana, “Zé do Vapor” – depois, confirmadas –, o líder ritual, Woodume Aguessinum, 

destacava uma notável alternância, na “raiz”, dos nomes cujos respectivos “axés” 

“plantados” aludiam ao “nagô” – no lado “Ijexá”, com Oxum – e ao “jêje” – desde Azansú 

e Omolu. 

Elucidado esse tópico, e visto no candomblé inexistirem acasos, perguntei se a 

“raiz”, que, assim, fundamenta o “axé” do templo, poderia ser “ponto de partida” dos 

atuais fatos observados e ocorridos ali, ou daquilo passível por lá, ou, ainda, daqueles 

acontecimentos futuramente desdobrados do seu interior – como, por exemplo, na vida 

privada, dita “civil”, das pessoas-humanas ritualmente ligadas ao terreiro. Aparentemente 

incomodado com determinismos excessivos, ele, então, de imediato, me corrigiu; falou 

tratar-se, mais precisamente, do “ponto de inflexão”, pelo qual são “compostas” – e esse 

é o termo correto, segundo a sua orientação – as energias do lugar. Tecida desde as 

sucessões históricas culminadas no “entrelaçamento” das “nações” em certo “axé” 

particular, a noção expressada na parte do sacerdote, primeiro, escapa às sínteses e alude 

ao complexo “tramado” de matrizes criadoras das diferenças – no caso, a “nagô”, “ijexá”, 

além do “jêje” –, unidas sem fusionarem estáveis. E, também, se os “ramos”, padrões, 

“enlaçados”, da “raiz”, mudam as coisas passadas ali, aquilo atravessado, lá, modifica o 

próprio transmutador cósmico, e ao lhe acrescentar potências. O noviço potencializado 

espiritualmente “nagô” após os ritos propiciatórios, fortalece a posição reivindicada 

“iorubá” dos seus oficiantes e do “axé” autorizador da iniciação nesses moldes, embora 

todos – incluso, os fundamentos “plantados” – carreguem os traços “jêje” e “angola”, 

visto, afinal, termos, conosco, a existência divina inteira. E “infletir” – vale recordar – 

implica “variar”, seja um sentido no trajeto da curva; o tom, na música; a incidência 

luminosa, nos fenômenos físicos etc. O ponto aonde tudo “inflete”, no entanto, é 

historicamente construído, orientado, e não aleatório. Apesar de “bem definido”, advertiu 

Woodume Aguessinum, o “axé” é “uma coisa em constante mudança, movimento, 

crescimento, agregação...”. 

 
140 Alguns adeptos das religiões “afro-brasileiras” consideram Azansú uma divindade cuja etnia é dupla. 

Nessa perspectiva, pois, Omolu teria sido um título que lhe foi outorgado quando de seu trânsito pelos 

territórios iorubá. Nas considerações de Woodume Aguessinum, no entanto, ambos os nomes parecem 

remeter à “nação” “jêje”, e isso nos levaria a considerá-los, de qualquer modo, como voduns. 
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Não bastasse, o caráter dinâmico das forças ativas no Azun Dan se intensifica, ali, 

devido às particularidades da “raiz” cujos “ramos”, múltiplos, conformam nosso “axé”. 

Lembremo-nos que além dos “mundos” “jêje” e “nagô” – esse, na expressão “ijexá” –, o 

consagrador de Woodume Azuanun, César Araújo Pereira Alves, ou “o” Tata, venceu 

duas iniciações; uma delas, oficiada por “Campolino”, na matriz “angola”, influenciada, 

ainda, pelo “mussurumim”. Ademais, afora energias herdadas e cultivadas sob o mastro 

primordial – “centro nevrálgico”, e culminado da ancestralidade espiritual do pioneiro –, 

tem-se, no Ilê, como dito, “fundamentos” específicos plantados nas casas-de-santo, todas, 

representantes daqueles “mundos”: “ketu”, no lar de Odé; Irê, em Ogum; Oió, na morada 

do Rei Xangô etc. Dadas, assim, tais peculiaridades, o sacerdote argumenta sobre a 

aptidão do lugar, hoje, para lidar com uma gama ampla e diversificada de elementos. 

Acerca disso, ele afirma: 

 

[...] Nós temos, sim, uma ‘raiz’, mas nós não temos, no Ilé Asé Azun 

Dan, um ‘axé’ único! Por isso aparecem esses outros orixás aqui. De 

repente, ‘pinta’, aí, um vodum meio ‘maluco’, entendeu? Que a gente 

fala: ‘de onde surgiu?’ Surgiu porque o ‘axé’ da casa [como um 

conjunto de ‘axés’] está preparado para isso, entendeu? Ele foi feito 

para isso! [...] Se a nossa casa não tivesse os conhecimentos da ‘nação’ 

‘jêje’, aquele menino ia chegar aqui e ele ia ser ‘feito’ [iniciado] pra 

quê? Primeiro, ele não ia chegar; e, se chegasse, [o vodum] Agué não se 

apresentaria. Se não tivessem os ‘axés’ ‘jêje’, o menino de Agué não 

chegaria. Porque existem tendências colocadas pelo astral... 

  

Tais afirmações, por sua vez, são complementadas com a observação, vinda do 

Woodume, de que apresentadas novas deidades e “ancestres” então desconhecidos no 

templo, as suas forças se “agregam” àquelas potências já existentes ali. As “tendências 

colocadas pelo astral”, e desde a “raiz” histórica e dos “mundos” específicos nas casas-

de-santo, habilita ou provoca, assim, mudanças nas próprias frequências energéticas dali 

matriciais. Com efeito, chegado, lá, “filhos” de um orixá ou vodum inéditos, acrescenta-

se suas potências cósmicas às disposições ora existentes; e ambos vencerão ritos dos quais 

sairão modificados – o “jêje” se tornará um pouco “nagô”, e o “nagô”, talvez, seja 

fortalecido enquanto tal, e, entretanto, carregará o “jêje” em algo, pois esse compõe o 

“ponto de inflexão” que lhe transforma –; simultaneamente, eles, mudados, e acrescidos 

ao “axé”, implicam variação também desse último; e quando os mesmos rituais, de 

renovação, acontecerem novamente, no futuro, o que os transmutou não será como 
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outrora. Esse processo é incessante, porque, conforme concluiu meu interlocutor: “o ‘axé’ 

é algo que você não vai conseguir ‘fechar’ nunca, e a ideia não é ‘encerrar’; e não existe, 

pra nós, essa ideia”. O intuito, portanto, parece, no inverso, girar ao redor da 

intensificação das diferenças, não obstante contenhamos, todos, “a” “centelha” do divino 

Criador. E estranho seria o contrário, visto as imanências, Dele, na natureza, constituídas 

exatamente múltiplas e diferentes de si mesmas – no branco da “vermelha” Iansã; naquela 

face “jovem” do “velho” Oxalá; na predileção amorosa de Xangô, distribuída pelas várias 

esposas etc. 

* 

Como nos ditos “tempos de Woodume Azuanun”, inexiste, hoje, portanto, 

qualquer imagem ou referência cristã no âmbito do Azun Dan. Contudo, isso não implica 

ausência das conexões entre as forças cósmicas ali cultuadas e os elementos provenientes 

de outras denominações religiosas, e especialmente o que consideram, lá, ser a 

“umbanda”. Nesse caso, os nexos ocorrem de modo muito especial, porque referenciados 

na história do local, confundida com a biografia da liderança fundadora, Sérgio Aparício.  

Discretamente apoiados – como uma em segunda camada – nas energias das “entidades” 

“brasileiras”, os fiéis prezam e perseguem as tradições “afro”, ou o mais próximo possível 

disso, visto saberem plenamente distinguir inovações ritualísticas acontecidas desde a 

transposição das deidades ao Brasil; e, ademais, as promovem, certas vezes, eles mesmos, 

quando precisam alinhar os deuses imemoriais às configurações do mundo atual. Ainda 

assim, o candomblé do Ilê é considerado “puro” e “legítimo” – e não que as duas 

qualificações devam, fora dali, andar necessariamente juntas – nos seus propósitos. Já no 

primeiro plano, nítido, há constante e deliberada manipulação das potências advindas de 

distintas matrizes religiosas oriundas do continente africano – as chamadas “nações”. 

Fazem aproximações e estabelecem distâncias dos orixás, “nagô”, mediante os “voduns”, 

“jêje”, e “inquices”, vindos de “angola”, e, cada qual, distinguível, “puro”, se pureza 

fosse admitida e possível. Afinal, segundo me ensinou o Woodume, por exemplo, 

determinado “[...] menino [‘filho’] de Agué é ‘jêje’ puro; a menina [‘filha’] de Ewá, seria 

‘nagô’ pura [...] mas [...] a gente [ninguém] não é puro [...] porque eu posso ter um vodum, 

e ele ser acompanhado de um orixá [...] e nenhum de nós também é puro, um ‘mundo’ 

único e unívoco [...] porque somos seres humanos completos [...] e você tem todos os 

‘mundos’”. A ausência dos santos católicos, então, não impede as relações: das deidades, 

“ancestrais” e “entidades”, oriundos de diversos recantos do cosmos e nos termos 



253 
 

coerentes com a “raiz” do local. Se aquilo que transpassa o “axé” será forçosamente 

transformado – e, também, lhe modifica –, a noção de “sincretismo” comporta, 

igualmente, mudanças quando atravessa o “centro nevrálgico” da “roça” e assume, pois, 

contornos específicos, e, não bastasse, referenciais, esses, das conexões, humanas e 

astrais, estabelecidas a partir de lá. 

*** 

De volta à questão do espaço, no qual estão “plantados” os “axés”, cabe precisar 

que as descrições aqui propostas foram elaboradas desde experiências vividas em 

momentos diversos. As considerações tomadas em determinado patamar, certamente, já 

não subsistiam válidas quando foram tecidas outras, apoiadas nas ocasiões posteriores, 

nas quais aquelas primeiras, muito provável, haviam mudado. Isso tão somente porque, 

como quer e funciona o “axé”, elas variam o tempo todo. No Ilê, a atividade criadora 

jamais cessa; sempre, alguém estará empenhado na construção de um novo canteiro; no 

colorir das paredes; na marcação dos caminhos secundários pelo mato etc. Vale, no 

âmbito da paisagem, aquilo que Woodume Aguessinum chamou, antes, para a condução 

ritualística, “padrão em atos”: permanência do mínimo estruturante, e sobre o qual temos 

expectativa, mas sujeito às variações exigidas pelas circunstâncias. Assim, a admissão 

quanto intervalos existentes entre trechos do texto e os suportes materiais, nele, descritos, 

longe de torná-lo impreciso, atende ao próprio caráter fluido e dinâmico da ambientação 

narrada. No entanto, permanecem duas características apontadas em obras clássicas, 

distintas, sobre os candomblés. Primeiro, vigora, lá, um estilo arquitetônico considerado 

“simples” – porque essencial e sem luxos –, aludido, conforme interpretação de Ruth 

Landes (1994 [1947]), à história “humilde” e vinda dos africanos escravizados, 

promotores da religião nas américas. Ademais, o seio de algumas edificações e seus 

respectivos entornos atendem às impressões de Edison Carneiro (2008 [1948]: 40), que 

via, espantado, no âmbito dos terreiros, uma “[...] multidão de objetos quase sempre 

imprestáveis [?] – urinóis, bacias, panelas, restos de cadeiras, ferro velho – atravancando 

o caminho”. De fato, isso se constata no Azun Dan, e, às vezes, me toma a mesma surpresa 

transparecida no relato do autor, todavia eu não julgue “inútil” e despropositada a miríade 

constituinte dos “entulhos”. Um velho estrado, largado, pode vir a servir de complemento 

na nova cerca projetada por certo fiel; parte da escada metálica, aposentada e carente de 

maioria dos degraus, quem sabe, não será refundida, para compor os ponteiros do 

“assentamento” de um Exu?; a cera restante das velas queimadas somente até a metade 



254 
 

provavelmente, (re)acenderá (n)a fogueira junina de Xangô. Emanações e propriedades 

do divino, todas as coisas o repetem, abertas, irreduzíveis e múltiplas; assim, afinal, é o 

“axé”: “[...] algo que você não vai conseguir ‘fechar’ nunca” – ensinou, acima, meu 

interlocutor, Woodume Aguessinum. 

 

3.3 Tempo-Novo, Tempo-Velho; Templo-Velho, Templo-Novo: algumas das 

dimensões temporais no Ilê Asé Azun Dan 

 

O mito originário “nagô”, já evocado, aqui, algumas vezes, conta sobre a primeira 

presença no mundo ter sido a de Obatalá, desdobrado diretamente d’O Criador, Olorum; 

e esse último, antes, massa pensante, porém informe e indefinida, contínua e autocontida, 

se confundia simultaneamente com o tudo e o nada. Para que houvesse a existência 

primordial, fora necessário, assim, o destacamento, uma diferenciação, e, logo, um 

intervalo do demiurgo sobre algo – Obatalá – capaz de conferir sentido ontológico na 

parte dos dois lados, engendrador e criatura. E a distância, do existir, implica, necessária 

e logicamente o tempo, ou, digamos, certo ínterim percorrível. Desde então, “realizar” – 

qualquer coisa que “seja” – exige a entrada no tempo, tessitura obrigatória de todo o 

concebível – e não é à toa, acrescento, Olorum desprover de representação, visto Ele ter 

status anterior ao próprio hiato fundamental entre significante e significado. O Azun Dan 

admite, então, obviamente, o seu lócus e as atividades sagradas ali incorridas atravessados 

pelos pressupostos da temporalidade. No entanto, na encruzilhada cósmica, ponto de 

interseção de homens e deidades, o compasso existencial adquire propriedades 

particulares. Afinal, se os deuses, determinantes, conformam a natureza em suas múltiplas 

manifestações, o ritmo humano obedece àquele próprio das forças naturais. Nesses 

termos, uma propriedade fundamental está no caráter cíclico dos eventos rituais lá 

empreendidos. E me parece tentador concebê-los “circulares”, embora caiba melhor 

qualificá-los “espiralados”. Lembremo-nos sobre as disposições locais em nunca “fechar” 

o “axé”, mantido, pois, sempre “aberto”, dinâmico, movimentado e disposto a lhe agregar 

e transformar aquilo, nele, transversado, fazendo-o, assim, variar acerca de si mesmo. Se 

a imagem percorrida do círculo “cessa”, “encerra”, a do espiral “abre”, crescente. Os ritos 

anuais, por exemplo, não se repetem indefinidamente, porque, a rigor, na “primeira” vez 

da realização, aquilo ao qual foi direcionado já se modificou e fortaleceu, e, na próxima, 

o adentrará – no mínimo, e idealmente – desse modo, e apenas para ganhar, de novo, mais 



255 
 

ímpeto. Trata-se do “padrão (aparente) em atos”, mas cujas forças manipuladas jamais 

reiteram, dado, a cada ocasião ritual, o aumento do divino no ser, segundo observou 

Bastide (2001 [1958]) na formulação extensível ao terreiro, nutrido das emanações 

despendidas dos fiéis. 

Para fortalecer essa hipótese da temporalidade desenvolvida no modo de “espiral”, 

vale reproduzir as considerações de Juana Elbein dos Santos (2012 [1976]: 143) acerca 

do “Òkòtó”, “[...] espécie de caracol [que] aparece nos motivos das esculturas [‘nagô’] e 

como emblema entre os que fazem parte do culto de Èsù”: 

 

Ele consiste em uma concha cônica cuja base é aberta, utilizado como 

um pião. O Òkòtó representa a história ossificada do desenvolvimento 

do caracol e reflete a regra segundo a qual se deu o processo de 

crescimento [...] um crescimento constante e proporcional, uma 

continuidade evolutiva de ritmo regular [...] O Òkòtó simboliza um 

processo de crescimento. O Òkótó é o pião que apoiado na ponta do 

cone – um só pé, um único ponto de apoio – rola ‘espiraladamente’ 

abrindo-se a cada revolução, mais e mais, até converte-se numa 

circunferência aberta para o infinito (cume oco). (Grifo meu). 

 

Essa temporalidade, portanto, cíclica, como nas dinâmicas da natureza, além de 

“aberta” e “espiralada” dada a intenção impetuosa dos cultos, comporta, 

simultaneamente, várias dimensões, muitas delas, imbricadas. Existe, por exemplo, 

aquela anual, que, entre março e fevereiro, compreende todas as divindades, cada na qual 

na sua época particular. Nela conformam-se os ciclos lunares, relevantes porque as 

feições da lua influenciam no propósito de alguns ritos, como em certa vez, quando o 

oráculo, manipulado pela minha mãe-de-santo, me indicou realizar oferendas alimentícias 

condicionadas a “um dia claro” e, não bastasse, coincidente com as fases “crescente” ou 

“cheia” da esfera noturna. Afora a marcação lunar, o ano se compõe, ainda das semanas 

cujas diárias específicas são devotadas às deidades particulares, que, excedentes, essas, 

em relação ao lapso semanal, compartilham a distribuição das datas. E, enfim, tais 

ínterins, anual, lunar e semanal, se constituem por dias, e esses têm os seus períodos. Há 

deuses, como o são Exu, Omolu e Nanã, afeitos às sombras da noite, e, assim, respondem 

melhor após a incidência do crepúsculo; outros, no caso, Odé e Ogum, mas não só, prezam 

a luz solar, e, de preferência, na trajetória matutina e ascendente do astro. Sobre isso, 

presenciei uma das iás do terreiro, “filha” da deusa Oxum, a lavar o “assento” pessoal de 

Omolu em determinada manhã, muito cedo; diante da aparente contradição, curioso, lhe 
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questionei os motivos daquilo, e ela, gentil, disse ter a ascendência quase repartida das 

duas deidades, porém sob preponderância da fêmea; desse modo, para, digamos, respeitar 

a própria tessitura divina, dela, característica, e mantê-la equilibrada, não estimularia 

Omolu no seu pico energético correspondente aos momentos posteriores ao pôr-do-sol. 

Tão precisos quanto a manobra de minha interlocutora são também os horários de “astral 

aberto”, na exata transição da manhã à tarde, do vespertino ao anoitecer e desse até a 

madrugada, respectivamente concebidos no pontual meio-dia, nas 18h e atingida meia-

noite. Configuram, todas, horas dignas da máxima cautela na ocorrência de eventuais 

procedimentos ritualísticos. A explicação recebida por mim foi a da “abertura total do 

astral”, quando tudo, positivo ou negativo, encontra trânsito livre. Assim, os neófitos, nas 

semanas subsequentes às sacralizações, na iminência dos marcos, precisam, vulneráveis, 

encontrar proteção abaixo de qualquer teto e nunca se expõem, então, “ao tempo”; mas, 

em contrapartida, no preceder das festas públicas sempre aguardamos os ponteiros 

atingirem precisamente o meio-dia para agradar a Exu com as ofertas cabidas, e no intuito 

de, após, tocarmos, cantarmos e dançarmos mediante sua benção e boa vontade.    

No corte anual, as atividades litúrgicas do Ilê têm início no dia 21 de março, data 

referencial para o equinócio de outono, coincidente, esse, com a época da colheita dos 

inhames na África iorubá. A raiz figura como uma das oferendas preferidas de Ogum, que 

também ascende sobre os metais, dos quais forja ferramentas utilizadas na abertura de 

caminhos, e, logo, constituintes dos inícios. Desses encadeamentos, tal divindade abre 

ciclos religiosos situado até aproximadamente o final de abril. Pela ligação estabelecida 

com a terra, Ogum “puxa” os demais deuses do elemento, sequenciados no seu mesmo 

ínterim. Nas últimas semanas de março e durante todo o mês subsequente realizamos, 

portanto, no Azun Dan, os ritos sacrificiais ofertados ao orixá ferreiro, e, depois, a Logum, 

Odé e Ossanha, que, em conjunto, compõem o panteão telúrico. A cada um, dedica-se 

determinado final de semana, e normalmente os trabalhos ocorrem aos sábados. Então, 

semanalmente, primeiro acontece a imolação dos animais oferecidos, coletivamente, ao 

“assento” da casa, e, após, àqueles aterramentos individuais, de cada adepto – se tiverem 

“assentadas” as forças em questão. Afora as oblações compartilhadas, e mantidas rígidas, 

a distribuição das outras não é tão restritiva. O ideal, decerto, seria fazer coincidir as 

ofertas pessoais e os sacrifícios despendidos aos “assentamentos” do próprio terreiro; 

porém, nessa impossibilidade, as pessoas, normalmente, são autorizadas a presentear, por 

exemplo, Odé na ocasião reservada à Ossanha. Seja como for, cumpridas as “obrigações”, 
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demonstramos gratidão às divindades e comemoramos a realização do ciclo mediante um 

festejo público: ali, a “festa da terra”. Na proximidade de maio, junho e julho, tem lugar 

o louvor ao fogo. Sob a mesma dinâmica anterior, contemplamos – nunca nas ocasiões 

equivalentes – Xangô, dundun, e Airá, “branco”, funfun e, contudo, ontologicamente 

associado à potência daquele – o “escuro” –; e, ainda, Obá, com quem o Rei de Oió 

reparte a sua morada. Talvez haja, nessa distribuição, um paralelo da incidência invernal 

no hemisfério sul e o acalento proporcionado nas flamas do monarca divino. Agosto e a 

entrada de setembro são tradicionalmente devotados a Omolu – segue-se, ainda, no rol do 

fogo, ardente no subterrâneo –, seguido da família mítica – Nanã, sua mãe, e Oxumarê, 

irmão –, além do Tempo, cujas energias, conforme citado, consideram, ali, vinculadas. 

Novembro e dezembro trazem a primavera, a vida e as águas, nela, pressupostas. 

Rogamos, ora, às fêmeas, mães, chamadas “iabás”: Ewá, Iansã, Oxum e Iemanjá. Tal 

conjunto comporta grande número de “filhos” e filhas-de-santo, e, por isso, se estende 

por muitas semanas até a cerimônia pública. Enfim, no ano “civil” posterior, em janeiro 

e fevereiro reina Oxalá, “velho” e “moço”, credor dos sacrifícios devidos no rito das 

“águas de Oxalá”. Ao menos no Ilê, a nominação parece derivar do costume de, cessadas 

as rodadas sacrificiais, os frequentadores tomarem banho dos fluidos mantidos nos 

quartilhões, atribuído, lá, às propriedades purificadoras do hábito. Explicações recebidas 

no local indicam expiação das influências más e negativas, no fim do ciclo religioso e 

para que o novo ano litúrgico adentre todo positivo. Oxalá figura, portanto, digamos, o 

“último” dos deuses. Provavelmente, isso guarda algum fundamento no seu caráter 

eminentemente funfun, ou aproximado daquela concepção acerca dos babás enquanto 

substratos originais percorríveis das camadas anteriores. Ou, também, mais reta e 

simplesmente, como me ensinou certa das iás: “ele é o pai da criação; é a síntese de todos 

os orixás”. Posição que diverge daquelas considerações em Bastide (2001 [1958]), onde 

a festividade iniciaria os trabalhos anuais. Todavia, consta, na obra, a passagem: “a 

cerimônia que abre o ano religioso era designada antigamente pelo nome ‘inhame novo’ 

– que a liga ao ciclo das festas agrícolas da África – ou, então, pelo nome ‘água de Oxalá’ 

– que a liga ao ciclo das adorações divinas” (p. 93). Se sobreposta àquilo vigente no Azun 

Dan, a dupla festividade “nagô” surgiria aparentemente desmembrada: Ogum, afeito aos 

inhames, demarca a entrada, enquanto Oxalá, dos fluentes impolutos – acrescento, do 

etéreo, da antimatéria –, o fim; suposto contrassenso, caso fins não fossem borrados e 

inclusos nos (re)começos – vide a  morte carnal, reinício de outra vida, espiritual. 
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Afora os ciclos elementares, da terra, do fogo, das águas, culminados no etéreo 

Oxalá, o calendário anual ainda é pontuado por eventos – realizados em datas fixas ou 

aproximadas – ocorridos no tempo ou nos interstícios dos ritos sacrificiais e festividades 

públicas. O primeiro deles se refere à abertura do ano “civil”, normalmente acontecida no 

sábado mais próximo ao dia 06 de janeiro. Trata-se dos sacrifícios dados a Exu – regente 

da desobstrução de caminhos e realizações –, e tendo em vista o melhor andamento nas 

pautas diárias do recém começado curso – isso, segundo a tradicional contagem 

gregoriana ou cristã. Como citei acima, consideramos que as nossas temporadas litúrgicas 

têm início no dia 21 de março, às voltas do equinócio outonal, quando os “nagô” 

costumavam colher inhames. Também no fim de semana desse marco, promovemos 

aquilo chamado “angorossi” – novamente, o conjunto das rezas cantadas na matriz 

“angola” – “de ano-novo”: ali, a comunidade se reúne, e cada frequentador contribui com 

uma porção de frutas; normalmente, as dispomos ao redor do mastro, no abassá, e nos 

sentamos, todos, em segunda volta, em um grande círculo dos fiéis, nas esteiras; os orixás 

são saudados na igual sequência do xirê, e, nos respectivos chamados, entoamos, 

singelamente, sem acompanhamento dos tambores, as cantigas apropriadas; isso feito, os 

frutos, agora abençoados, podem ser consumidos pelos adeptos. As festas de “preto-

velho”, se as realizamos, ficam reservadas a maio ou junho, não sei por qual motivo. São 

cerimônias relativamente rápidas e simples, caso comparadas às das divindades; a adesão 

também é notavelmente menor, e, conforme demarcado anteriormente, parcela 

significativa dos presentes desconhece os cânticos, além de a percussão ressoar, ali, algo 

improvisada. Todos os anos, no exato dia primeiro de agosto, há o ritual chamado “Guile 

Quizila”, concebido, para alguns, como “angorossi de Omolu”. Nessa ocasião, ofertamos 

preces cantaroladas e refeições votivas, sobretudo pipocas – ou “deburu” –, aos omolus 

do terreiro e forças diretamente correlatas. O ponto culminante está no oferecimento 

noturno do profundo balaio cheio da iguaria e ornado de fitazinhas alegres e coloridas. 

Remetem-no, na realidade, à determinada mãe mítica do deus, diversa das conhecidas 

Nanã e Iemanjá. Corre a explicação de ela reger, no mês vindouro, mudança dos ventos 

na África, pela qual existe tendência ao proliferar das doenças. A celebração, portanto, 

quer aplacá-la, rogando que as lufadas só espalhem vida, e desde as semeaduras, também, 

promovidas no fenômeno. Final de setembro, ou, no mais tardar, o início do mês seguinte, 

corresponde aos erês. Certo sábado, durante a tarde, as paredes no entorno do mastro 

central ganham bexigas multicolores e bandeirinhas; pelo barracão, dispõe-se mesas de 

doces, biscoitos, bolos e frutas. Tocados os tambores, dá-se partida nas infantis 
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incorporações, e o abassá adquire ares de bagunça, própria das festas pueris: comilança, 

danças descompassadas, recusa manhosa às regras, e muitas travessuras. O clímax é quase 

um caos envolto na inocência das energias de erê, depois “subidas” ao cair da noite. 

Idealmente, a sequência final de outubro encadeia acontecimentos misteriosos, exceto as 

imolações e o posterior toque, ambos, conferidos à honra de Exu. Entendemos aquela 

situação notívaga uma “festa” – específica – “de Exu”, diferente do “padê”, que precede, 

diurno e complementar, as celebrações públicas dos orixás. Lá, os frequentadores 

egressos da umbanda podem, inclusive, usar as vestes das suas “entidades” ligadas ao 

deus: ternos brancos, capas, cartolas, saias escuras etc. Celebramos, afinal, a divindade, 

de modo exclusivo, porém não restrito e nas suas mais ampliadas modalidades. É tempo 

dos exus, independente da intensidade manifestada. Tendencialmente na derradeira 

quinta-feira de outubro, louvamos à Leba, a potência fêmea, associada ao macho, anterior. 

E dado o perfil restrito das obrigações rituais – especialmente proibidas às “filhas” da 

deusa Oxum –, me eximo de qualquer comentário, ainda que mínimo, nesse tópico. 

Finalmente, no dia 31 de outubro, as mulheres da “roça” homenageiam “Yiamin 

Oxorongá”, representante da ancestralidade e do poder cósmico feminino. O culto parece 

contrapartida àquele dos “Babá Egum”, masculino; e enquanto elas são impedidas de 

conhecer ou mesmo espiar as dependências da moradia dos ancestres, os homens não 

adentram o terreiro no imediato porvir do novembro. Ademais, costumam organizar uma 

ou duas levas iniciáticas anuais de noviços, reclusos, no templo, por cerca de três 

semanas. Comumente, planejam esses “recolhimentos” coincidentes com as férias letivas 

de verão e/ou inverno. E, enfim, eventual e inesperadamente, atividades podem ser 

interrompidas, abruptas, tendo em vista necessidade imprevisível dos ritos e pressupostos 

fúnebres. 

Sob essas bases, entre março de 2017 e fevereiro do ano “civil” posterior, a 

programação litúrgica compreendeu os seguintes eventos: 

 

• “Angorossi de ano-novo”: 25.03.2017, sábado, às 19h; 

 

• “Obrigação de Exu”, para o “ciclo da terra”: 01.04.2017, sábado, às 18h; 

• “Obrigação de Ogum”: 08.04.2017, sábado, às 09h; 

• “Obrigação de Odé”: 22.04.2017, sábado, às 09h; 



260 
 

• “Obrigação de Ossanha”: 29.04.2017, sábado, às 09h; 

• “Festa do ciclo da terra”: 13.05.2017, sábado, às 17h; 

 

• “Obrigação de Exu”, para o “ciclo de Xangô”: 03.06.2017, sábado, às 18h; 

• “Obrigação de Xangô e Obá” (dendê): 10.06.2017, sábado, às 09h; 

• “Obrigação de Airá” (oliva): 17.06.2017, sábado, às 09h; 

• “Obrigações de Xangô” (dos fiéis “faltantes”): 24.06.2017, sábado, às 09h; 

• “Festa do ciclo de Xangô”: 01.07.2017, sábado, às 17h. 

 

• “Angorossi de entrada” da reclusão dos noviços (“iaôs”): 14.07.2017, 

sexta-feira, às 20h; 

• “Festa de saída” e apresentação pública dos noviços (“iaôs”): 29.07.2017, 

sábado, às 18h. 

 

• “Guile Quizila” (“angorossi de Omolu”): 01.08.2017, terça-feira, às 19h; 

• “Obrigação de Exu”, para Tempo: 10.08.2017, quinta-feira, às 18h; 

• “Obrigação de Tempo”: 11.08.2017, sexta-feira, às 10h; 

• “Obrigação de Exu”, para Omolu: 12.08.2017, sábado, às 18h; 

• “Obrigação de Omolu”, para os seus “filhos”: 19.08.2017, sábado, às 18h; 

• “Obrigação de Omolu”, para os demais que o tem “assentado”: 

26.08.2017, sábado, às 18h; 

• “Obrigação de Abaluaiê” (modalidade funfun de Omolu) “e Nanã”: 

02.09.2017, sábado, às 18h; 

• “Festa do ciclo de Omolu”: 09.09.2017, sábado, às 18h; 

 

• “Festa de Erê”: 01.10.2017, sábado, às 14h; 
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• “Obrigação de Exu”, para o “ciclo de Oxumarê”: 07.10.2017, sábado, às 

18h; 

•  “Obrigação de Oxumarê”, para os seus “filhos”: 14.10.2017, sábado, às 

08h; 

• “Obrigação de Oxumarê”, para os demais que o tem “assentado”: 

21.10.2017, sábado, às 08h; 

 

• “Obrigação de Leba”: 26.10.2017, quinta-feira, às 18h; 

 

• “Festa de Exu”: 28.10.2017, sábado, às 17h; 

 

• “Obrigação de Exu”, para o “ciclo das yabás (fêmeas)”: 11.11.2017, 

sábado, às 17h; 

• “Obrigação de Oiá”: 18.11.2017, sábado, às 08h; 

• “Obrigação de Oxum”: 25.11.2017, sábado, às 08h; 

• “Obrigação de Iemanjá”: 02.12.2017, sábado, às 08h; 

• “Obrigações das yabás” (dos fiéis “faltantes”): 09.12.2017, sábado, às 

08h; 

• “Festa do ciclo das yabás”: 16.12.2017, sábado, às 17h; 

 

• “Obrigação de Exú”, para o início do ano “civil”: 06.01.2018, sábado, às 

17h; 

 

• “Obrigação de Exu”, para as “águas de Oxalá”: 17.02.2018, sábado, às 

17h; 

• “Águas de Oxalá” (“obrigações de Oxalá): 25.02.2018, sábado, às 09h.  

 

Mediante essa distribuição de eventos, percebe-se os ciclos básicos como 

compostos de fases fundamentais – “obrigação de Exu”, as “obrigações”, ou sacrifícios, 

direcionadas às divindades, e, finalmente, o festejo público –, e, cada qual, com suas 
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dinâmicas próprias. Tratando-se, Exu, do vigia dos caminhos, físicos e astrais, o regente 

e realizador das existências individuais, e daquele orixá responsável por comunicar 

potências cósmicas distintas, ele recebe os ofertórios primeiro, em cerimônia exclusiva. 

Assim, satisfeito, pode, após, cumprir as funções cabidas: garantir a entrega das dádivas 

dos homens aos deuses, desde a qual se efetuam os câmbios energéticos. As suas 

celebrações são sempre noturnas, não obstante, nas datas, o terreiro receba a maioria dos 

seus frequentadores já à luz do dia, visto a necessidade de preparativos. Quem adentra o 

templo, apenas nessas ocasiões está dispensado do amassí, pois Exu é compatível com a 

força dinâmica e vibrante na rua, positiva ou negativa – e ele se alimenta de tudo, enfim. 

Certa vez, recém chegado de uma extensa viagem, fui direto ao Ilê, onde trataria da 

divindade; minha mãe-de-santo, então, me recomendou que, imediatamente, agradasse ao 

meu Exu particular, porque eu continha “toda aquela energia acumulada da estrada”. Os 

homens, sob liderança do axogum, abrem a residência do deus por volta das 16h, quando 

o sol descende mais nitidamente, e, lá, nos reunimos para limpar, adequar, o ambiente. 

Carriolas saem repletas dos resquícios alimentares das “obrigações” de antes, e, 

“despachadas”, retornam vazias e podem, pois, comportar, novamente, as cargas. 

Enquanto isso, parcela dos fiéis, normalmente as mulheres, permanece nas pias, ou na 

bica, empenhada em lavar pratos e alguidares, agora disponíveis, vindos da moradia. 

Findados esses procedimentos coletivos, os adeptos são liberados a tratar, cada qual do 

respectivo aterramento no âmbito da casa. De início, retiramos, dos “assentos”, restos do 

sacrifício remetido no ciclo precedente; basicamente, penas e ossos das aves ofertadas, 

dispostos em pequenas peneiras de palha trançada – “arupembas” –, cujos conteúdos 

serão também “despachados”, “devolvidos à terra”, na área apropriada. Isso feito, têm 

lugar a manipulação, ainda preparatória, dos fluídos, pelos donos das peças, na sequência 

concebida daqueles compostos “frios” rumo aos “quentes”. Além dos ponteiros e da 

“ferramenta” – seu emblema –, ambos metálicos, cravados na grande cerâmica selada, os 

exus contêm, todos, dois quartilhões: um, enchemos de água; o outro, completamos com 

cachaça. Talvez, os líquidos aludam à onipresença, dele, no pressuposto de realizar 

qualquer coisa; inclusive, direcionar, simultaneamente, ímpetos figurativos opostos – da 

pureza divinal à malicia mundana. Seja como for, com recipientes abastecidos, untamos 

os “assentamentos” em si, ou o imponente vaso e os elementos pontiagudos, dali, saídos: 

azeite de oliva, se o ascendente principal do filho-de-santo conformar potência funfun; e 

dendê, caso corresponda aos dundun. E os aportes terrenos do deus, preparados, podem 

apenas aguardar as imolações vindas da contrapartida humana. 
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Quando a noite já se arqueou completamente, a iá-quequerê, defronte à morada 

de Exu, toca um instrumento chamado “adijá” – conjunto de sinetas metálicas, estridentes 

–, e essa é a senha sobre o começo do ritual. Os adeptos, provavelmente espalhados pela 

varanda de convívio ou na “praça da jabuticabeira”, abaixo, sobem, então, a rampa de 

acesso ao refúgio do deus. Todos vestem roupas brancas. Homens, obrigatoriamente, de 

ojá envolto nas cinturas – um pano que lhes enlaça e, assim, “amarra” cada corpo, 

mediante o trânsito intenso das energias, todas, positivas e negativas, característico da 

lida com Exu –; as mulheres, de saias, usam-no também nas cabeças. Apesar de o rito não 

ser efetivamente “secreto”, exigem, dos presentes, alguma experiência prévia, no terreiro, 

FIGURA 33. PREPARAÇÃO PARA UM "ANGOROSSÍ" (FOTO DO AUTOR). 
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antes da autorização para vivenciá-lo, mesmo enquanto espectadores. Os motivos se 

referem, igualmente, ao fluxo energético, para o qual deve haver certas preparações. E a 

própria miríade de detalhes, ademais, impossibilita descrevê-lo extensivamente. De todo 

modo, é possível comentá-lo nas suas diversas fases. Reunidos os fiéis, a primeira das 

“obrigações”, ou sacrifícios, será àquela dada sobre o “assentamento” do Exu coletivo, da 

casa. E ali, ao redor, à luz de velas, permanece reunida a maior parcela da comunidade. 

Outra parte, do exterior, providencia e prepara as aves – galos e galinhas – que, dentro, 

serão oferecidas no “assento”. Os responsáveis por segurá-las durante a cerimônia, as 

recolhem no galinheiro e levam os bichos até um balde d’água, estrategicamente disposto 

próximo: enxáguam, rápida, objetivamente, ambas as patas e asas, a cauda, crista e o bico 

dos animais. Os recrutados na função não são especializados, reiterados, mas jamais serão 

totalmente aleatórios: provavelmente, novatos, sem os requisitos necessários às tarefas, 

digamos, “centrais”; ou, então, gente necessitada da participação mais imediata naquelas 

cadeias de circulação energética. Se as deidades tutelares, deles, coincidirem com o orixá 

do ciclo vigente, melhor.  

Já no limite da porta, o assistente aguarda a chamada do axogum, que faz os 

sacrifícios, e, ao seu sinal, avança. A ave é apontada na direção do “assento”, e um dos 

superiores da cúpula – normalmente, Woodume Aguessinum – puxa a saudação típica de 

Exu: “Laroyê!”; os demais respondem, juntos, uníssonos: “Laroyê!”. Reverenciam-no 

desde diversos nomes, respectivos aos orixás associados; e no “ciclo da terra”, por 

exemplo, chamariam: “Lebara”, ligado a Ogum; “Tiriri-Lonã”, acompanhante de Logum; 

“Tiriri”, afeito ao caçador, Odé; e “Inassakê”, próprio da deidade Ossanha. Após 

invocados, o axogum, oficiante, sob sonoridades solenes – algo entre uma reza e um 

cântico –, entoadas coletivamente, parece sempre proferir sentenças mentais, e com a faca 

ritual – obé – já recostada na garganta da ave, na qual dá leves batidas, sem, contudo, 

perfurá-la. Quando o faz – e aqui me eximo dos detalhes –, a música do acompanhamento 

muda. A vivacidade dos animais se esvai sobre o “assentamento”, e, com destreza, o orí 

– cabeça – da “vítima” foi apartado do corpo. Isso se repete, em sequência imediata, para 

os demais bichos oferecidos naquele aterramento comunitário, dedicado ao templo. Na 

ocasião do período telúrico serão, pois, quatro exus contemplados, e cada um em seu 

apetite anual específico. Inicia-se, então, fase distinta do processo, à qual denominam 

“batular” as galinhas, ou galos. Das asas retiram as unhas e, nas bordas, penas maiores e 

mais destacadas; extraem, também, porções de plumas, do peitoral, costas e coxas; enfim, 
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desmembram, integrais, a cauda, as patas e asas. Tudo isso é, ali mesmo, disposto, 

remontado, no “assento”: despejam a penugem no aterramento, e aquilo “cola” na 

estrutura devido ao sangue – “menga” – ainda fresco; o rabo ornamenta a traseira da peça, 

e as asas, dispõem nos lados; depois, cravam a cabeça em determinado ponteiro. Formou-

se, no todo, uma figura impressionante: o Exu acrescido, travestido, da vida que lhe foi 

ofertada; e o ser, sacrificado, já inexiste como antes, mas persiste em outra existência, 

agora, incorporada ao orixá. Contudo, não há fusão, e sim uma soma capaz de variar, a 

ambos, distinguíveis, porém diversos do que concebidos previamente à imolação. O 

restante das carcaças é, finalmente, transportado até a cozinha, abaixo da rampa, onde 

parcela dos fiéis as espera para “retirar os axés” – ou, órgãos vitais –, depois, fritá-los –

na oliva ou dendê – e misturá-los com farofa. E na conclusão dos rituais, tudo isso, 

devidamente acomodado em alguidares, será servido no “assento” central, dos exus 

coletivos, guardiões do terreiro. 

Depois das “obrigações” dadas nos exus correspondentes ao templo, começam as 

individuais, sobre os “assentamentos” particulares dos fiéis que, nas próximas semanas, 

farão sacrifícios às divindades daquele ciclo; e, para tanto, é necessário já tê-las 

“assentadas”, também, pessoalmente. O processo segue as mesmas fases descritas acima 

– alcance e assepsia dos animais pelos assistentes; saudações e cantos prévios; imolação; 

“batulagem”; retirada das carcaças e preparos na cozinha –, salvo algumas poucas 

diferenças. A sequência implementada combina o ordenamento divino do xirê ao lugar 

das “filhas” e filhos-de-santo na hierarquia dos humanos. Assim, na ocasião do “ciclo da 

terra”, primeiro fazem os procedimentos relativos àquelas pessoas direta e principalmente 

ascendidas por Ogum, Logum, Odé e Ossanha; nessa exata disposição, e, em cada 

nomeação, dos mais velhos, conforme o tempo desde a iniciação, para os novos: um 

ebâmi, “cria” de Ogum, precede certo elegum, também na mesma tutela; e ambos 

antecipam qualquer iniciado a Logum – e, isso, sucessivamente. Em seguida, segundo 

critérios iguais, é a vez de quem possui “assento” das divindades, e sem, todavia, tê-las 

como regentes primordiais: ebâmis e iás devotados a Xangô; “seus” eleguns e iaôs; após, 

os “de” Oxumarê, Omolu etc. Uma diferenciação, aqui, se dá acerca dos oficiantes: 

enquanto o aterramento dito “da casa” é sempre alimentado pelo axogum, especializado 

na função, as peças particulares podem sê-las por seus proprietários viventes, carnais, 

caso estejam autorizados. No decorrer das suas trajetórias sagradas, os candomblecistas 

recebem, pois, a “mão-de-obé”: ou, um pequeno sinal, riscado à faca, nos antebraços, e 
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indicativo da licença concedida na manipulação ritualística do gume. Então, quem o 

ostenta, normalmente, prefere usufruí-lo e, na linguagem local, “corta no próprio Exu”. 

Obtive a prerrogativa há poucos anos, outorgada desde Woodume Aguessinum, mas em 

comum acordo com minha mãe-de-santo, Iá Oiá Mufacy – e, contudo, apenas posso 

imolar aves nesse orixá, e não nos demais. A sensação de fazê-lo me é intensa, porém 

beira o indescritível. Se as expectativas, íntimas, e dos “irmãos” e “irmãs” ao redor, e a 

inexperiência põem o corpo a tremer, sinto, na postura, vibrações lançadas de longe, do 

além, em direção aos punhos iminentes: o Exu foi todo preparado; e ele sabe e anseia o 

que ocorrerá. Simultânea e não contraditoriamente, a firmeza: os pés como que 

incontroláveis buscam o fundo do solo e revolvem a terra da qual as pernas, involuntárias, 

querem ser extensão. Talvez, no remeter de um espírito, animal, que me representará, ao 

Orum, aquilo indique a contrapartida das energias cósmicas empenhadas na manutenção 

do meu existir aqui, habitante do Aiê. Ali, eu sou, afinal, prolongar do próprio 

aterramento, a se esbaldar, figurado, no plasma, ao invés de mim. Mas esse “assento” 

também conforma ponto de encontro da divindade, intangível; o intermediador dedicado 

a evitar coincidências mais extremas, reservadas aos momentos posteriores à morte. 

Alguma coisa do deus, e algo eu, ele me recebe, lá, naquilo oferecido – uma ave –, e, 

momentaneamente, fico divino: decido o ceifar de uma existência viva, e isso supõe 

agência, vibrante, e resolução, impassível. Agora, satisfeito, fortalecido, tenho a amostra 

de como estarão os deuses, impetuosos, renovados, após devirem humanos nesses ritos. 

Diversamente da fase coletiva do cerimonial, as situações individualizadas culminam na 

incorporação dos fiéis, proprietários daquele Exu em questão. No entanto, manifestam-se 

as modalidades ditas “pop” ou, então, “entidades”, cujas composições ontológicas são 

compatíveis às do orixá, que dificilmente “baixa” enquanto tal. Quando vêm ao mundo 

material, findados os sacrifícios dados pelos seus respectivos carnais, gostam de circular 

no terreiro: observam, aconselham os frequentadores, promovem limpezas astrais. E isso 

exige, sempre, um acompanhante lúcido; e resulta, portanto, o crescimento numérico das 

potências em terra, na proporção cada vez menor dos homens e mulheres ocupados no 

âmbito da morada. Cumprida, finalmente, a etapa das “crias” de Oxalá – o último do xirê 

–, podemos, todos, reivindicar, na cozinha, nossos alguidares com os “axés” dos animais, 

fritos e misturados à farofa – além de três charutos, nela, espetados. Refeições em mãos, 

vamos, de novo, ao refúgio divino, aonde “arriamos” esse restante do ofertório; deixamos, 

ainda, acesa uma vela votiva, das maiores, e sob a sua cintilação reforçamos as preces e 

pedidos pelo bom andamento dos rituais vindouros no ciclo recém iniciado. 
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As “obrigações” das demais deidades, e que compõem os ciclos divinos em si, 

seguem a mesma estrutura e ordenamento daquelas oferecidas a Exu no começo de cada 

período. Nos intervalos preenchidos por deuses diversos – o telúrico, com Ogum, Logum, 

Odé e Ossanha, ou o aquático, das iabás, fêmeas –, há, semanalmente, a variação das 

forças contempladas, e cada data será de uma delas: Ewá, Oiá, Oxum ou Iemanjá, por 

exemplo. De início, as farão no “assento” comum, e, depois, nos particulares, daqueles 

fiéis diretamente tutelados pela divindade de então e, após, nas peças dos demais adeptos, 

cujas energias da vez os constituem cosmicamente, sem, no entanto, figurarem na 

regência principal. As duas últimas etapas, dos ritos “pessoais”, obedecem, ambas, à 

distribuição conforme o tempo passado desde os ingressos nos cultos, e dos mais antigos 

aos novos; e todas as fases, inclusive a da imolação coletiva, repetem o modelo descrito 

no caso de Exu: alcance e lavagem dos animais; preces e cantos prévios; sacrifício; 

“batulagem”; e, enfim, “arriamento” dos “axés”. E, imbricado, vigora também, nos 

rituais, aquilo já qualificado anteriormente, na explicação de Woodume Aguessinum, 

“padrão em atos” – “[...] você entra na casa-de-orixá, saúda o orixá, canta para aquele 

orixá, enfeita com as folhas daqueles orixá, usa os elementos de um orixá” –: estrutura 

sempre passível de variações e acréscimos exigidos segundo as circunstâncias. Jamais se 

sabe, afinal, quando divindades, “ancestrais” ou “entidades” poderão intervir, de pronto, 

nas ações inicialmente idealizadas, e, ademais, certos ímpetos não aceitam a retirada dos 

“assentamentos” do âmbito das moradas, e outros preferem “comer no tempo”; 

determinados, deles, respondem somente à noite, e alguns são essencialmente diurnos, 

entre variadas oscilações. Além disso, comparados aos sacrifícios prévios, oferecidos a 

Exu, saltam certas diferenças no preparo dos candomblecistas, e tanto quanto nos 

encaminhamentos finais desse patamar específico do ciclo. Primeiro, os frequentadores 

devem cumprir “resguardo” antes das “obrigações”, e, assim, ficam vetados de relações 

sexuais, do consumo alcóolico e da carne suína ao menos a partir da véspera; o interdito 

ainda se prolongará nos próximos três dias ou pela semana vindoura, toda. Chegados no 

Ilê, o amassí, purificador, é imprescindível. E caso os seus respectivos “assentamentos” 

possuam “ferramentas” metálicas – como Ogum, Logum, Odé, Ossanha e Oxumarê –, já 

de “corpo limpo”, precisam ralar sementes, que serão misturadas aos óleos com os quais 

untarão as insígnias. A fase de preparação inclui a coleta, na mata, das folhas usadas no 

enfeite dos aterramentos, embora não obrigatórias. Igualmente, os momentos sequentes 

aos sacrifícios ganham, na comparação, maior solenidade. Passada a vez na rodada 

sacrificial, os praticantes recebem cumprimentos dos subordinados na hierarquia e 
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solicitam benção das figuras superiores. Depois, têm licença para o banho, a fim de 

lavarem os resquícios, respingos, da “menga” – sangue – porventura deixados nas roupas 

e/no corpo – pois, não podem ser confundidos, da perspectiva do além, com os 

“assentamentos”, onde os deuses reavêm aquelas energias sacrificiais (um espírito, uma 

vida!) ofertadas. Limpos, aguardam o “arriamento” dos “axés”, feito só após terminada a 

programação toda de imolações da data. Todavia fora do calendário litúrgico, restará, nos 

próximos dias, para cada um, cumprir o “ossé”, ou a lavagem e limpeza ritualística dos 

respectivos “assentos”. Trata-se de processo solitário, reservado, porém desprovido dos 

segredos e mistérios ouvidos sobre parcela das práticas vigentes no templo. Os filhos-de-

santo apenas procuram fazê-lo fora da concorrência dos “irmãos” quanto ao uso das pias, 

ou na bica, visto a permissão para efetuá-lo em qualquer intervalo favorável entre os 

compromissos cotidianos, mas, preferencialmente, anterior à festa pública, cuja 

realização demarca uma mudança de ciclo. 

* 

Antes de seguir à festa pública, que muda o ciclo das “obrigações”, cabe lançar 

algumas hipóteses acerca dos ritos sacrificiais, capazes, suponho, de evidenciar ideias, 

conceitos, desde as dinâmicas cósmicas implicadas nessas ocasiões. Primeiro, é preciso 

considerar que os candomblecistas possuem, em si, intensidades divinas, o que pode ser 

pressuposto nas descrições trazidas no decorrer deste texto: seja, por exemplo, na 

definição proposta, nos escritos de Woodume Azuanun, do exercício religioso enquanto 

busca do Deus interior, ou, ainda, no léxico local, mediante a expressão “virar no santo”. 

De outro lado, as deidades também contêm algo dos seus “filhos”, humanos, com quem 

compartem, em certo grau, da tessitura ontológica e, assim, lhes extraem, nos rituais, as 

energias necessárias à, cada vez maior, sublimação. Essa compatibilidade, contudo, não 

faz simétricos os envolvidos na relação. Parte da essência espiritual do carnal, após a 

morte material, o existir finito, comporá o deus, contínuo, tanto no Orum quanto no Aiê, 

vibrante, no último caso, nos fenômenos naturais – ou, com efeito, se nós “passamos”, 

eles permanecem. Então, na ocasião dos sacrifícios, a pessoa parece enviar, do seu plano, 

certa remessa energética, no intuito de tornar o ascendente ainda mais pungente na 

substância etérea e infinita que lhe compõe; e uma vez ampliada, intensificada, a carga, 

ele poderá vertê-la, potencializada, no favorecimento da sua própria tessitura espiritual – 

ela trará força, para a resolução dos desafios cotidianos, e equilíbrio, na busca religiosa 

pessoal. No curso dessas delicadas manobras simbióticas, nos interessa absorver, 
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digamos, irradiações do além, e sem que incorram na total coincidência entre o nosso lado 

e a parte deles, porque, dadas as assimetrias, seríamos forçosamente transfigurados em 

existências intangíveis e destituídas de materialidade – mortos. A solução reside, pois, no 

terceiro, que carrega a minha constituição, afeita àquela do meu ascendente particular, e 

o fortalece, de mim, e me permite continuar “eu” – agora, revigorado dele, sempre maior. 

As palavras trazidas por um Exu, esse, manifestado em determinado “irmão”, durante 

uma “obrigação”, endossam o raciocínio: “[...] ‘menino’, e você [eu] acordou cedo e 

trabalhou, e depois pegou o seu ‘caraminguá’ [dinheiro]. Conseguiu a sua comida, e, no 

outro dia, acordou, trabalhou, e mais ‘caraminguá’. Aí você usou o ‘caraminguá’ pra 

comprar o seu bicho, e deu o bicho [ao orixá]; aquele bicho é praticamente você: ele tem 

a sua energia”. A ave consagrada vai ao Orum repleta da vivacidade do ofertante, e o atua 

perante as deidades; outro ser, portador de mim, articula as trocas pretendidas, para que 

quem o remete siga vivo da melhor “forma” – não fantasmagórico, portador de alguma 

forma, inclusive –, caso haja a resposta requerida. A mesma lógica, se estiver correta, 

seria extensível ao “assento”, aonde posso acessar, de modo preciso, os divinos imateriais, 

e ponto de encontro, deles, com o “meu” plasma vital figurado, e, ali, oferecido naquilo, 

“assentamento”, representativo do corpo – na individualidade do seixo, “otá”; no seu 

invólucro, os “quartilhões”, preenchidos d’água vivífica. E princípio equivalente preside 

as chamadas “comidas secas” – sem o sangue sacrificial. Afinal, servem as refeições 

votivas impregnadas da disposição despendida, de alguém, naquele preparo, nunca 

aleatório e composto dos elementos coadunáveis ao ímpeto quisto em reforço – para 

Xangô, amalás ferventes embebidos em dendê; jamais servidos a Oxalá, com gosto por 

canjicas, brancas e resfriadas. 

Cada um dos envolvidos nas “obrigações” parece comportar, portanto, um caráter 

múltiplo. A ave oferecida, “praticamente sou eu”, conforme ensinou o Exu manifestado; 

e, não bastasse, após a fase da “batulagem”, ela foi acrescida, e remontada, no 

“assentamento”, a minha figuração diante do deus, e o ponto de acesso privilegiado das 

suas energias por mim. Ali, sou, também, um animal; e aquela energia, selvagem, dada à 

deidade, de fato, me será reconvertida. E isso, ainda, somente porque essa carga vivífica 

estivera somada à do divino, tornado algo do bicho – é o que indica o “assento”, envolto 

em penas, munido de cauda, pata, asas, cabeça e “axés” vitais dos galos e/ou galinhas. E, 

afinal, ninguém sai do ritual da mesma maneira que o adentrou, conforme destacado mais 

acima. Os ritos sacrificiais circulam e agregam, assim, energias nos participantes, feitos 
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outros afora si próprios; o que seria impossível se os presentes constituíssem, de início, 

elementos “fechados”. Uma pista, dentre tantas, para vislumbrar as suas aberturas me veio 

da parte do sábio Exu referido acima. Durante a “obrigação” na qual conversamos, lhe 

perguntei como eles nos enxergavam enquanto não-incorporados; e a replica foi: “como 

energia; e tudo é energia”. “[...] Olha, se o ‘meu menino’ [frequentador no qual a 

‘entidade’ havia ‘baixado’] acorda, lá na casa dele, daquele jeito mal-humorado, xingando 

e reclamando, a gente percebe aquela energia; mas quando ele acorda feliz, com aquelas 

músicas, a gente percebe também. E quando ele toma banho de folha, a energia muda 

completamente”. Intrigado, questionei se os orixás compartilhariam dessa percepção, e a 

resposta, digna da esquiva matreira dos exus, foi a de que não poderia me dizer, dado ele 

ser coisa distinta, mas, todavia, ambos vivem do “mesmo lado”, diverso do nosso, carnal. 

Há, portanto, probabilidade de as perspectivas dos seres “imateriais” nos alcançarem 

segundo nossas substâncias invisíveis pelo aparato fisiológico humano, e, entretanto, 

correntes nos seus planos existenciais. Logo, eles nos veem desde a tessitura ontológica 

divina comportada aqui. Talvez, o complemento lançado de meu interlocutor reforce essa 

hipótese, quando ele fala: “[...] repara, ‘menino’: os exus ‘novos’ vêm, e, às vezes, ficam, 

assim, olhando, olhando, olha pra um lado e pro outro; e aquilo não é porque tá 

acontecendo nada, não. É só porque a gente gosta de saber as formas que as coisas têm”. 

Ou seja, tomadas de empréstimo as bases físicas, os “intangíveis” conseguiriam, 

situacionalmente, enxergar o Aiê sob parâmetro vigente nos seus habitantes, conquanto 

na ausência material lhes cheguem só irradiações da nossa face etérea. E, no espelhamento 

do raciocínio, as pessoas, daqui, não divisam os de lá, outros além daquilo que são, 

mediante referenciais familiares, e humanizados? Na menção apenas do exemplo mais 

curioso, certa das iás me revelou ter sonhado, determinada noite, o meu Exu: alguém 

surpreendente loiro, e cabelos muito compridos – próximo, suponho, de um tradicional 

viking. E que dizer, ora, dos lapsos nos quais, digamos, ouvimos mensagens nítidas, sem 

o recurso dos ouvidos, pois enviadas de dentro, por quem não ostenta orelhas, ou qualquer 

estrutura corporal? Como aquela citada antes: “no caminho [rumo ao Ilê], pare; compre 

sete abacaxis e leve as frutas consigo”. E nesse caso – intuo –, nós tangenciamos, fugazes, 

momentaneamente, a dimensão alheia – seria o reverso da incorporação, deles, em nós. 

Para estender o argumento ao limite, também vale considerar não apenas a 

existência de intensidades divinas nos humanos, e tanto quanto algo que as divindades 

contêm deles, mas, ademais, outras possíveis variações comportadas em ambos. De modo 
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mais amplo, os seres “imateriais” se apresentariam, a nós, humanizados, como o foi no 

vislumbre do meu Exu por determinada iá, ou, então, quando certa das “clientes”, durante 

sua limpeza ritual, viu figura de uma criança a transitar nas matas, e se assustou ao 

percebê-la ausente diante dos outros olhos – acalmaram-na logo, dizendo tratar, não de 

alguém morto, e sim das energias infantis, ali, decerto empenhadas em protegê-la. Ainda, 

as forças astrais podem surgir nas formas de animais ou dos fenômenos meteorológicos. 

Na primeira entrada, em minha próprio reclusão iniciática, um sapo se mantinha, todas as 

noites, defronte o mastro do barracão, contíguo ao roncó, onde dormíamos; para muitos 

dos fiéis, isso significava que, naquele intervalo, nós tivemos o sono velado pela benção 

e a proteção de Omolu. Já em um rito dedicado à Oiá, uma infinidade de borboletinhas 

avermelhadas rodeava, insistente, os participantes, o que foi muito bem recebido por eles: 

era sinal de que a deusa aceitava, de bom grado, as homenagens. E os velhos contam, ali, 

sobre a reclusão ocorrida já há décadas, sob chuva contínua, prolongada por semanas, 

devido à presença do “filho” de Oxumarê – regente da garoa – entre os iniciandos. Da 

mesma maneira, no anteceder das tempestades, o ouvir do trovão será seguido da 

saudação “Caô!”, relativa a Xangô; ou, das lufadas, que remexem as árvores, sempre 

acompanha um “Eparrei!”, à honra de Iansã. Na perspectiva oposta, dos “intangíveis”, 

Woodume Aguessinum me confessou já ter ouvido chamado, daqueles internos, a lhe 

ordenar, na ocorrência das cerimônias públicas, acerca de um visitante: “vá à assistência, 

e me traga, cá, aquele filhote de serpente”. E nessa hipótese – das nossas feições animais, 

desde o posicionamento divino – a qualificação dos candomblecistas – os “virantes” – 

como “cavalos-de-santo” extrapola o metafórico; e é realmente difícil rastrear as origens 

exatas da expressão141. A linguagem acionada nos terreiros faz, também, uso do verbo 

“pegar”, em acepção bastante especial: “Odé ‘pegou’ ele de jeito”; “ontem, Iansã veio 

me ‘pegar’”; “Ossanha ainda não lhe ‘pegou’”. Nesses contextos, a sentença denota 

tomada súbita e totalmente inesperada do corpo e da consciência de alguém, tão 

vulnerável quanto um utensílio, passivo e sem escolha ou vontade inerente. Nesse sistema 

– no qual deuses se insinuam homens e crianças, sapos e borboletas, chuvas, trovejadas e 

rajadas da ventania, e os humanos são apercebidos serpentes e cavalos, senão meros itens, 

objetos – tudo emana multiplicidades. E entendê-lo nas suas “virtudes confusas” 

 
141 Sobre a expressão “cavalo-de-santo”, Arthur Ramos (2001 [1934]) já apontava o seu emprego na África, 

e, portanto, para além do cenário brasileiro da época; tese com a qual, depois, concordará Bastide (1973). 

Contudo, na literatura produzida no país, Ramos (2001 [1934]) e Edison Carneiro (1981 [1936]) indicam 

aparição em um artigo de 1916, escrito por Manuel Querino e intitulado “A Raça Africana e os seus 

Costumes na Bahia”. 
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(DUVIGNAUD, 2001) implica relembrar, sempre, aquela sentença vinda da liderança 

ritual, Woodume Aguessinum, de o “axé” – ou, força cósmica impulsionadora do nosso, 

e todo, existir – ser “[...] algo que você não vai conseguir ‘fechar’ nunca [afinal] [...] a 

ideia não é encerrar; e não existe, pra nós, essa ideia”. As identificações demasiadas 

rígidas, como a dos religiosos, “filhos”, e seus “pais”, “celestes”, são indesejáveis, e, 

inclusive, perigosas e mortais no âmbito das “obrigações” sagradas. 

* 

Ofertadas as “obrigações” de Exu e das deidades, e já realizados os ossés, tem vez 

a festa pública, pela qual comemoramos o final daquele ciclo com bom andamento dos 

sacrifícios. Os cerimoniais, sempre reservados aos sábados, transcendem em muito as 

dimensões públicas da festa; e se essas contêm algumas fases, o mesmo acontece nos seus 

preparativos desde os meados da semana. E tendo em vista que no coroamento da ocasião 

acontece um generoso repasto comunal, a primeira das etapas, nesse patamar, inclui o 

planejamento do cardápio, seguido das compras necessárias. Já na quarta ou quinta-feira, 

descarregam, no templo, sacolas e mais sacolas, caixas e caixas das provisões; e, a partir 

dali, tudo aquilo ficará sob guarda e responsabilidade da Iá Bassê, dona incontestável das 

preparações alimentícias sagradas. A manipulação dos volumes e ingredientes, contudo, 

costuma ter início na sexta-feira, quando certos fiéis são mobilizados no terreiro, seja para 

ajudá-la ou, então, dedicados ao adiantamento das demais tarefas ligadas à futura 

celebração. Além da refeição ofertada aos frequentadores e convidados, é preciso 

providenciar as porções destinadas à fome do barracão, dos atabaques e de Exu – guloso, 

sempre insaciável, que comerá antes da ocasião festiva. Quem pode, dentre os homens, 

começa a adiantar o abassá: o varrem e enfeitam com enormes tecidos, dispostos por toda 

a extensão das traves de madeira, rentes ao teto; os panos variam por ciclo, pois suas cores 

serão aquelas dos orixás contemplados; e pela altura da edificação, arranjá-los se faz um 

empreendimento trabalhoso, que exige manobras diversas com a escada. No cair absoluto 

da noite, após autorização vinda de Woodume Aguessinum, alguém deve ir fazer a 

“cobertura da estrada”. Trata-se do depósito votivo, porém simples, singelo, da 

aguardente e dos acaçás – canjica envolta em folha de bananeira – deixados a Exu nos 

limites das vias – asfaltada, rodoviária, e aquela outra, sem pavimentação – culminadas 

no Ilê; precisamente, determinada altura da rota de terra também recebe uma nova porção. 

Cumprem a ação objetiva e bastante rapidamente, e o seu intuito remete à chegada e 

retorno seguro dos fiéis ao/do terreiro. 
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Sábado, na data propriamente do festejo, a movimentação no terreiro começa já 

logo cedo. Aos poucos, rente à extensa murada, perfilam os carros dos frequentadores. 

Dentro, a movimentação vai se criando intensa: cada um ajuda como pode e a posição 

hierárquica permite. Alguns varrem a infinidade das folhas existentes por todo o chão; 

outros, na cozinha, acodem a Iá Bassê, no preparar das providências sagradas e, 

igualmente, do almoço de toda aquela gente; do barracão, carregam as cadeiras da 

assistência, limpas e dispostas sob o sol. Quando esse último pontua o exato meio-dia, as 

atividades cessam no abassá, porque, ali, haverá, sempre, um sacrifício a Exu. E embora 

mantenham as portas abertas, o cerimonial corre invariável e espontaneamente reservado, 

apoiado por poucas pessoas, também reiteradas. Afora as funções cumpridas pelo 

axogum, sacrificador, não há – que eu saiba – a obrigatoriedade formal de presença dos 

costumeiros assistentes; mas algo parece impeli-los na participação, os mesmos em todos 

os ciclos. Ademais desse caráter involuntariamente, digamos, exclusivo, o rito implica 

acomodação de elementos ocultos, escamoteados, na estrutura do prédio; e, assim, me 

limito apenas a comentar uma notada distância entre as atividades alegres, “soltas” e 

despreocupadas, exercidas, concomitantes, no exterior e o ambiente silencioso, grave e 

solene que predomina na edificação. Certamente, há, ali, diferenças ante à informalidade 

vigente nos tratos normais de Exu. No entanto, concluído o ritual, a atmosfera parece 

mudar repentinamente, como que por encanto, no seio da construção – talvez seja, 

mesmo, exatamente isso. Agora far-se-á o tempo de “alimentar” o barracão e a percussão, 

que, formalmente, soará pela primeira vez no dia; e uso aspas, aqui, na demarcação da 

propriedade local do termo, ao invés de figurá-lo. Afinal, no embalo dos tambores e de 

uma fórmula curta, repetida, musicada, cantada à exaustão, canjica, pipoca e acaçá serão 

dados ao abassá, depositadas em pontos prévios, sobretudo nos travessões rentes ao teto, 

e às peças da orquestra, sob o estrado na qual permanecem apoiadas. O som tirado dos 

tambores vaga no ar e pode ser ouvido de longe, e isso atrai os fiéis para lá. Eles se juntam 

aos presentes, mas, consigo, têm toda a leveza despendida nos seus afazeres anteriores; 

nesse estado, acrescentam as suas vozes naquela cantoria, e o tensionamento precedente, 

do ato sacrificial, enfim, se dissipa de todo. 

Abastecido o barracão, e depois da pausa dedicada, agora, a uma refeição 

comunitária, realizada alegremente e sem qualquer urgência, começará, por volta das 15h, 

aquela cerimônia ali denominada “padê de Exu”. Não bastassem a “cobertura da estrada” 

e, ainda no sábado, o sacrifício anterior, ofertamos, ao deus, cânticos, danças e toques sob 
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os quais uma série de alimentos será, depois, levada à sua morada particular. Nas 

concepções correntes no Azun Dan, esse ritual parece contar dois objetivos principais, 

sem que se excluam mutuamente. Primeiro, a celebração quer aplacar o gênio malicioso 

próprio da divindade partidária de mal-entendidos e confusões, dos quais extrai energias; 

e, assim, deixamo-la tão satisfeita quanto for possível, para que na comemoração das 

demais deidades, ele apenas realize, todo positivo, uma outra função cósmica lhe cabida: 

a comunicação entre humanos e divinos, atraídos, os últimos, desde sua ação, ao Aiê, no 

festejo promovido. Garantir o cumprimento do ímpeto comunicador, intermediador, pelo 

protagonista do padê constitui, portanto, a meta complementar da sua realização. Ao som 

estridente das sinetas do adijá, a iá-quequerê, conclama os fiéis, dispersos após o almoço, 

à subida da rampa cujo destino são as proximidades da grande estrutura, abassá. Pouco a 

pouco, o povo atende àquele chamado e chega até lá. Todos de roupas brancas e ojás, 

necessários na lida com Exu: os homens envolvem o pano nas cinturas; as mulheres, ali e 

nas cabeças. Muitas vestes estão sujas e encardidas das tarefas anteriores. E não indicam, 

mesmo, trocá-las: os trajes carregam, consigo, traços da energia movimentada nos 

preparativos do dia. No âmbito da edificação, a sidagam e as auxiliares organizaram séries 

de pratos em torno do mastro central, cada qual com um alimento, dos mais diversos: de 

singelos limões – seis – às farofas, contempladas, também, a pipoca, demais grãos, 

verduras etc. Os adeptos se posicionam a circundar esses itens e conformam, assim, uma 

segunda roda, mas, essa, tangencial aos paredões no interior do ambiente. Woodume 

Aguessinum – sempre ele – saúda o deus: “Laroyê!”. E a percussão inicia, então, o ritmo 

dengoso e cadenciado do ijexá, desprovido de baquetas, sob o recurso das mãos. A 

liderança ritual ocupa o espaço entre as oferendas depositadas e os candomblecistas, e 

começa uma dança malemolente, de avanço bem lento e ao redor do “axé”. Seguem-no a 

“mãe-pequena” e o Ojé; conseguintes, os honrados, portadores de títulos. Somente quem 

já venceu a consagração pode entrar espontaneamente na formação, mas, ainda assim, 

eles aguardam chamado de algum membro da hierarquia. Tendem a convocar aqueles 

“filhos” dignos dos vínculos mais intensos com Exu nas suas composições cósmicas, ou 

junto às deidades do ciclo comemorado. Encadeada parte das canções de louvor ao deus, 

o líder apanha a oferta no alinhamento exato das portas do barracão, segue na coreografia 

e, porém, caminha de costas; os demais do círculo acompanham-no: recolhem as 

oferendas restantes e o seguem na nova coreografia. Prataria toda em mãos, os dançarinos 

saem, perfilados, rumo à morada divinal, quase contígua dali e aonde tudo aquilo será 

depositado. Enquanto isso, os restantes no salão retiram, das cinturas, seus ojás. E, fora, 
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cada um que deixa parcela do ofertório no refúgio sagrado, dali se retira e faz igual; antes 

do retorno ao barracão, “despacharão as cabeças” – ou seja, contornarão a si com uma 

quartinha d’água, reservada nos portões de saída do terreiro, e lançarão porções líquidas 

à rua. Enfileirados, voltam novamente ao edifício e, lá, retomam lugar na configuração 

circular. Ojás empunhados, e a orquestra percussiva “puxa” determinada cantiga, entoada 

em português, alusiva à expulsão das energias negativas; sem deslocamento corporal, os 

gestos, de mãos e pés, do sacodir dos ojás, reforçam o apelo. Enfim, nosso oficiante lança, 

firme, seco: “Ogum!”; e respondemos, na saudação do responsável, ao lado de Exu, pela 

abertura e o desembaraço dos caminhos: “Ogunhê!”. Os tambores dobram ao regente dos 

inícios, em um batuque alegre, acompanhado da cantoria igualmente efusiva. Embora seja 

dia, as luzes são acesas. A sidagam atravessa o limiar das portas, e, defumador nas mãos, 

cobre a área toda e garante que as más influências sejam, de uma vez, dissipadas. Nossa 

Ialorixá, “Dona” Bagunin, “filha” de Ogum, assiste a tudo aquilo, imóvel, impassível, 

desde o seu assento, central, sagrado. A postura, de nenhum modo, denota indiferença; 

aparentemente, ela está no auge da sua concentração. 

O ínterim entre a cerimônia própria de Exu e as celebrações festivas dos outros 

orixás é marcado por momentos leves, descontraídos e fraternais. Cada fiel fica à vontade 

para, caso o deseje, providenciar o lanche, entregar-se ao descanso – e certos deles 

chegam a cochilar nos velhos sofás ou pelos cantos –, renovar os banhos ou já vestir as 

roupas do festejo. Via de regra, os homens não despendem mais do que poucos minutos 

nessa última preparação: muitos apenas trocam os trajes brancos, sujos, e colocam, no 

lugar, conjuntos dignos da ostentação pública na festa. As mulheres tendem a ser 

caprichosas, esmeradas e preocupadas nesse quesito. Eles, rápida e prontamente 

arrumados, passam, em parte, o tempo aglomerados em “rodinhas”, conversando; e elas 

providenciam perfume, batom, maquiagem e ajudam umas às outras nos complicados 

arranjos dos ojás que lhes envolvem os cabelos. As vestimentas da ocasião remetem às 

cores e tons distintos dos respectivos ascendentes de cada qual: os tutelados por Ogum, 

trazem o azul; quem obedece a Xangô, vermelho; Odé, verde; e assim sucessivamente. O 

estilo das peças denuncia algo da condição ou posição hierárquica: por exemplo, os ogãs 

e ebâmis têm licença no uso das longas túnicas; e esse mesmo princípio diferenciará as 

equedes. Conforme aprumados, os frequentadores fazem muitos registros e posam para 

as inúmeras fotografias tiradas junto da sua família espiritual – sorrisos sinceros nos 

retratos, porque parecem, de fato, felizes. Os ogãs da orquestra percussiva se reúnem e 
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repassam detalhes do repertório, ajustam ritmos, afinam e “esquentam” as mãos ao tocar 

o couro, despretensiosos, na toada de ensaio. Parcela da comunidade, comprometida com 

os trabalhos fora dali, só consegue chegar ao terreiro na iminência do cerimonial. E no 

descer da longa rampa, rumo à área de convivência, quem surge é celebrado: ganha beijos, 

abraços e até salvas gritadas dos mais saudosos e animados. No universo do templo, em 

que tudo é múltiplo e borrado – humanos e deuses; eu e outrem; início e fim; dentro e 

fora –, as confraternizações e o festejar, antes de iniciados, já começaram, e ninguém se 

apercebeu. A recepção dos “irmãos” trajados “civis” talvez demonstre, na lógica do 

candomblé, o duro existir no mundo comportar, sempre, um quê de comemoração; e ao 

reverso, os cantos, danças e batuques, no salão, reviverão, festivo, o cosmos: nascimentos, 

caçadas, guerras, folhas, fogo, chuvas, mares, rios, ventanias, doenças, mortes, curas e 

renascimentos – essas forças primordiais, no aqui, e agora, diante dos olhos, e segundo a 

presença dos orixás evocados. 

Como em todos os ritos ocorridos no barracão, o código para a reunião dos fiéis é 

dado ao balanço do adijá pela “mãe-pequena”. Nas festas públicas, por volta das 19h. 

Feito isso, os fiéis se encontram em frente à edificação, sem, contudo, adentrá-la. Eles se 

organizarão em uma longa fila, conforme o grau hierárquico – aqui, a ordem dos orixás 

no xirê não importa, mas contarão cargos e iniciações, desde as suas respectivas 

antiguidades. Simultaneamente, no interior da construção, a assistência já estará 

acomodada nos assentos reservados, na seção inicial, contígua às portas de entrada; e os 

ogãs da orquestra percussiva, igualmente, lá dentro, ocupam seus postos no estrado, junto 

dos atabaques. A Ialorixá também se antecipa e toma posse da sobá – cadeira ritualística, 

dentre a série delas, na parede dos fundos – mais central. Ao discreto sinal de Woodume 

Aguessinum – primeiro da formação retilínea –, vindo do limiar da estrutura, os couros 

dos tambores ressoam a “vamunha” – toque bem marcado e que bem poderia conduzir 

uma marcha militar. A fileira entra no abassá, e seus componentes ensaiam passos sutis, 

em leve balanço rumo ambas as laterais dos seus próprios corpos. Certa vez, um ogã me 

ensinou sobre essa coreografia sutil ser algo tradicional, cujo sentido seria o de ostentar, 

aos convidados, os fios-de-conta invariavelmente carregados por todos no pescoço ou nos 

ombros e alusivos às cores e qualidade das respectivas divindades ascendentes – e daí 

aquela cadência lançada ao entorno. A sequência, toda organizada, alcança alguns pontos- 

chave do ambiente, e, ali, tocam os dedos no chão, e, depois, levam as falanges na direção 

das suas cabeças, em saudação. Inicialmente, o fazem na reta do mastro, aonde 
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reverenciam nosso “axé”; após, vão à porta da camarinha e perfazem, então, o ato; 

repetem-no na linha de recosto da Ialorixá, e, dela, recebem, todos, as bençãos solicitadas; 

subsequente, será vez das percussões – os três atabaques, acrescidos do agogô –; e, enfim, 

o acesso da sala de festas, voltados ao exterior. Cumprido esse protocolo, os religiosos 

tomam posições precisas, não aleatórias. As autoridades da cúpula se dirigem às suas 

sobás particulares, no entorno do singelo trono da Ialorixá, nas laterais direita e esquerda; 

e quanto mais central o posto, maior grau na hierarquia correspondente. Para quem lhes 

mira frontalmente, no flanco destro, as mulheres; e na murada oposta, os homens – mas, 

esses, distribuídos: entre a orquestra e o encosto das personalidades, ogãs e ebâmis; dos 

instrumentistas à assistência, os abiãse e eleguns. A lógica da disposição espacial reflete, 

portanto, a configuração da comunidade sagrada: os frequentadores inseridos nos fundos 

tendem ser pessoas já intensamente introduzidas no trato dos deuses – portadores de 

cargos ou filhos-de-santo com notáveis biografias locais. 

Independente do ciclo comemorado, a sequência dos louvores seguirá o chamado 

“xirê”, sempre iniciado com Ogum – conforme descrito anteriormente. Salvo variações 

sutis, a sucessão dos atos relacionados ao deus é valida para todas as outras divindades. 

Assim, a primeira ação consiste em saudá-lo: “Ogum!” – bradará, firme, Woodume 

Aguessinum –; e replicamos, uníssonos: “Ogunhê!”. A orquestra, sob liderança do alabê, 

inicia o toque percussivo. Os “filhos” da deidade, em ordem hierárquica, deixam, então, 

as suas marcações no salão e novamente saúdam aqueles pontos-chave do barracão. Os 

demais também deixam seus postos e se dirigem até a Ialorixá, tutelada pela deidade, 

para lhe tomar as bençãos. Esses últimos regressam às posições, enquanto quem responde 

ao orixá permanece no centro da sala. Na toada dos atabaques, iniciam coreografias no 

entorno do mastro, jamais afixados, sempre a progredir anti-horários; a movimentação, 

contínua, torna-se, pois, circular e envolve o “axé” central. E, precisamente, todos os 

deslocamentos ocorridos ali serão assim orientados – dizem-nos remissivos às rotações 

do planeta, ao sentido da vida na Terra. Os passos reverenciam a potência festejada, e, no 

caso de Ogum, lembram martelos batidos sobre forjas; o afiar dos gumes; decapitações 

executadas por alguém gigante: certa das mãos apanha, desde os cabelos, uma vítima 

imaginária, e a conseguinte lhe aplica pena na degola. Os fiéis com domínio dos versos 

iorubá, cantam; e as presenças leigas auxiliam como podem, no reforço das sílabas 

captadas ou na energia emanada dos aplausos ritmados. Gradualmente, adentram na roda 

rebentos de forças outras e que, porém, anseiam prestar homenagem ao protagonista da 



278 
 

vez: se atêm as bordas e reservam o núcleo da formação às “crias” do ferreiro divino. No 

centro, alguém logo “simplesmente” crava a postura, abrupto, e acusa reflexos 

espasmódicos, normalmente repentinos: Ogum “baixou”. Retiram-lhe o ojá, da cintura, 

e, se a tomada for mulher, também da cabeça – pois, orixá não quer ficar “preso”. A 

incorporação inicial indica o batuque eficaz na chamada dos deuses, e confere fôlego aos 

instrumentistas, cujas mãos acertam, agora mais intensas, as batidas no couro. 

Consequentemente, novos oguns afloram nos “filhos”, e, neles, aquela baila anterior, 

lúcida, adquire contornos dramáticos. Cada qual receberá uma escolta própria, idealmente 

formada de ogã e equede, colocada à disposição no enxugar do suor, na correção das 

vestes, e empenhada em orientá-lo, minimamente, nos fluxos sobre o solo terrestre. 

Presencia-se, às vezes, as divindades “pegarem”, colocarem em transe, os visitantes, 

passivos e desavisados da assistência, conduzidos até a camarinha, aonde recebem ajuda 

das equedes, lá, de prontidão Sucedidas canções nos ritmos das diversificadas tradições 

– “ijexá”, “jêje”, “samba de ‘angola’” –, é preciso “recolher os orixás”. Os incorporados 

perfazem uma fila, ladeados, um a um, daqueles designados nas respectivas guardas e 

cuidados. Normalmente estimulados na sonoridade da “vamunha”, dos “cavalos” novos 

aos mais antigos, são levados diante das percussões, nas portas centrais, no mastro, e nos 

assentos da cúpula hierárquica, e, nesses patamares, distribuem bençãos e salvas. Quando 

completam o circuito, a gente do apoio os entrega à camarinha, e, ali, ingressam, sem dar 

as costas ao público e mediante aplausos e deferências. Parcela das filhas-de-santo 

invariavelmente conscientes os aguarda, munida de abanos, água e, sobretudo, carinho, 

pronta na ajuda do recobrar das suas personalidades e faculdades humanas.       

Esse mesmo padrão se repetirá em todas as fases do xirê, com os deuses telúricos, 

nos das chamas, nas divindades aquáticas e no etéreo Oxalá. Há, contudo, variações 

pontuais, sejam formais ou, digamos, espontâneas. Por exemplo, no louvor de Ossanha, 

os fiéis saem rapidamente do barracão e recolhem ramos folhados, previamente dispostos 

nas proximidades dali; quando retornam, atiram as folhas sobre os demais “irmãos” e nos 

assistentes, para que todos usufruam das bençãos daquela deidade. Em Oxumarê, alguém 

da alta hierarquia derrama, no chão, levas d’água extraída de uma das quartinhas presentes 

ao redor do “axé”; e, na sequência, cada um dos adeptos se desloca, objetivo, até as 

pocinhas então formadas e umidifica levemente os dedos, levados, após, às cabeças, 

agora, abençoadas. Ademais, cada etapa exprime, em si, seu ritmo peculiar: a de Logum 

é leve alegre, longe da gravidade impressa pela presença dos omolus; Oiá corre acelerada 
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e dinâmica – e isso impõe desespero às escoltas –, enquanto homenageamos Nanã com 

toques e danças lentas, solenes. Os encadeamentos sofrem algumas – três ou quatro – 

interrupções anunciadas desde o curioso termo “itaba”, proferido na voz de Woodume 

Aguessinum; a palavra quer dizer “cigarro”, e, literalmente, tratar-se-ia, suponho, de um 

intervalo reservado aos fumantes. Contudo, na prática, parte dos frequentadores e de seus 

convidados abandona, nesse tempo, momentaneamente, o edifício e prefere permanecer 

nos espaços “livres”: pela varanda coletiva, no largo da jabuticabeira ou nos arredores do 

abassá, degusta café; saboreia os sanduiches, singelos, de pão-de-forma recheados com 

patê; comenta a festa; e, decerto, também, fuma. 

FIGURA 34. FIÉIS (OROMISSSUM E GITOBÁ) NAS SUAS ROUPAS DE FESTA 

 (FOTO DO AUTOR). 
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O ápice do festejo ocorre após a última e mais prolongada das “itabas” 

promovidas naquela noite, reservada ao tempo necessário para as equédes “vestirem os 

orixás”. Isso porque, até então, os frequentadores ostentavam, todos, as suas “roupas de 

festa”, coloridas; e já na próxima etapa, alguns dos “filhos” das deidades regentes sobre 

o ciclo desfilarão, na sala, incorporados sob os trajes tradicionais e característicos de seus 

“pais”. Somente poderão fazê-lo os candomblecistas iniciados, e a dinâmica não diferirá 

muito da fase precedente. Woodume Aguessinum anunciará o primeiro deus, conforme a 

ordem do xirê: por exemplo, Ogum. Escoltado, ele sairá, paramentado, da camarinha, 

digamos, “montado” no adepto mais novo dentre os que, trajados, cumprirão, esse evento; 

segue aos pontos-chave dignos de deferência – tambores, porta central, mastro, camarinha 

e defronte à hierarquia –; próximo dali, aguarda. Vem o seguinte, e completa a mesma 

trajetória, e, assim, sucessivamente; e, enfim, a divindade no “cavalo” com maior 

experiência desde o cumprimento do rito de iniciação. Reunidos, os oguns dançarão, 

agora, as cantigas específicas cabidas. Bailam apenas ladeados pelos ogãs e equedes 

acompanhantes, mas, aos poucos, os frequentadores se sentem autorizados a compartilhar 

da ocasião no espaço dado às coreografias. Na “festa da terra”, repetirão o processo para 

Logum, Odé e Ossanha, e a benevolência dos deuses adquire parâmetro quando vemos 

não se importarem em dividir as “suas” audiências – nos toques e músicas particulares – 

ao conceder licença ou – mais – expressar vontades de usufruí-las junto das demais 

presenças ali. Ogum quer reverenciar Odé, e Odé festejar o filho mítico, Logum, que 

convida Ossanha. Vestidos dos panos e insígnias peculiares, as manifestações impactam, 

especialmente os da assistência, e não apenas dado o suposto exotismo ou a riqueza 

esmerada de detalhes: os ímpetos, caracterizados, ganham nítida intensidade. Roupas, 

pressupostos dos humanos, envolvem incorpóreos: indeterminação na máxima potência. 

Assim será, até aqui, a dinâmica básica de uma festa pública no Azun Dan, ainda 

que nesse apanhado deveras distante dos ricos e inúmeros detalhes apreciados ali, na sua 

ocorrência local. E afora as etapas demarcadas, pode haver – e no mais das vezes, 

acontece – certas intercorrências, não descritas antes. Intercalaria as fases precedentes, 

por exemplo, a entrega do decá de um adepto, ou, como já mencionado, daquele título 

que tornará o “filho”, agora, potencial pai-de-santo, autorizado às próprias “crias”. Nesse 

caso, dispõem o candidato, sentado, no centro da edificação, e ele responderá questões 

básicas acerca da posição hierárquica almejada. Na realidade, trata-se, o ato, de “mero” 

protocolo, algo simbólico, pois a sua celebração é alegre, descontraída, e nada tem das 
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tensões inerentes aos ritos probatórios; o conteúdo basilar do interrogatório surge 

proposital e dramaticamente subvertido, como fosse teste de alta exigência, complexo; e, 

mesmo assim, quando o noviço se atrapalha, os “irmãos” lhe assopram respostas 

escrachadamente, sob caráter sorrateiro apenas encenado. Ao final, importa, de alguma 

forma, cumprir a prova e receber as peças do oráculo pessoal, comemorado na explosão 

dos batuques, danças, cantos e sorrisos satisfeitos. Eventualmente, a festividade também 

comporta o rito da “suspensão” de ogãs, equedes, ebâmis e iás. Nessa circunstância, um 

representante do alto quadro, desde sua prerrogativa e mediante a indicação sugerida pelo 

oráculo ou advinda, na intuição, das deidades, eleva publicamente alguém no grau 

hierárquico. Uma iaô com, suponhamos, três anos passados da iniciação adquire status 

de iá, reservado àquelas cujas sacralizações exigiriam mais quatro “obrigações” anuais; 

ou, então, o suspeito ogã, relativamente novato e sem pistas de que manifestará qualquer 

deus no corpo, terá, ali, a sua condição reafirmada – embora a inaptidão ao transe só possa 

ser efetivamente ratificada na consagração. A “suspensão”, costuma surpreender o alvo e 

todos os presentes, porque não é antecipadamente anunciada. Sem proferir nenhuma 

palavra, a mando do superior, simplesmente abordam o escolhido, carregado nos ombros 

de um grupo formado por ogãs, no protagonismo masculino, ou equedes, na situação da 

mulher. Ele, ou ela, acima do solo, será dirigido(a) aos tradicionais pontos de saudação, 

embalado(a) por toques e cânticos alusivos da divindade ascendente. Finalmente, sentam-

no(a) em determinada sobá dos honrados, com a observada cautela para que os pés dele(a) 

não atinjam o chão. Após, o oficiante detalha, solene, os motivos daquilo, e a pessoa 

“suspensa” receberá, já na sua nova posição, inéditas, as reverências devidas dos demais. 

Às vezes, o festejar do ciclo implica, coincidente, a dita “saída dos iaôs”, circunstância 

na qual os neófitos recém-sacralizados – e assim apresentados – ressurgirão ritual e 

publicamente depois de recolhidos no claustro. E interrompem as cerimônias naqueles 

eventos, impressionantes, marcados no súbito tombo de certo dos chamados “abiãs”, 

frequentadores que futuramente cumprirão os requisitos propiciatórios. Repentinamente, 

um deles cai, enrijecido, e permanece catatônico, completo inerte e aparenta restar morto; 

dirão ter, ele, “bolado”: o regente cósmico – invisível – arremessou-lhe no piso. Tomam 

isso ao modo de aviso – um ultimato – acerca do desejo dos deuses quanto à necessária 

oficialização da “vítima”. Toda envolto, dos pés à cabeça, em lençol branco, o corpo 

repousa sobre uma esteira, dado tal suporte facilitar a ação conseguinte: nos ombros dos 

ogãs – somados seis, na formação de cortejo –, transitará, horizontal e inanimado, no 

salão, e especialmente naquelas marcações reiteradamente alcançadas, até o ingresso na 
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camarinha, lugar da reanimação. Quem “bola”, dizem, morreu figuradamente e, iniciado, 

renascerá, no futuro, ligada ao regente cósmico. Acometidos na experiência me narraram 

manutenção da consciência, e indicam saber do ocorrido à volta, porém, petrificados, 

desprovidos de controle corporal: “como se tivesse o peso de alguém muito grande, por 

cima de mim, e eu não conseguia me mexer” – confidenciou uma das minhas “irmãs” 

mais novas. E os incumbidos de transportá-los tendem, igualmente, a comentar o peso da 

carga, sempre mais densa do que aparenta. 

 

Independentemente dessas intercorrências, a fase final das festas comporta uma 

prece coletiva e, depois, um repasto comum. Ainda com os deuses vestidos na sala, ao 

sinal dado por Woodume Aguessinum, todos se agacham, mas nos joelhos mantidos longe 

do chão e corpos voltados em direção à parede dos fundos, onde fica emoldurado o 

FIGURA 35. FIEL "BOLADO" (FOTO DO AUTOR). 
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imenso Omolu. Sem acompanhamento dos tambores, a reza é cantarolada solenemente. 

Talvez, das ações mais intensas da festividade. Muitos cerram os olhos e parecem, no 

íntimo, conciliar o professar das palavras e suas próprias súplicas particulares e interiores, 

porém quase afloradas, sibiladas simultaneamente, se fosse possível. Concluída, o líder 

ordena, seco: “paó!”. Segue a saudação conjunta, sob três curtas salvas ritmadas de 

aplausos. As deidades presentes são guiadas à camarinha, e um contingente segue na 

busca dos elementos necessários para o jantar comunal, prévia e estrategicamente 

deixados próximos do abassá. Uma fila de mesas, simples, plásticas, é disposta paralela 

às sobás recostadas na murada do enorme retrato do patrono cósmico, e sobre cada qual, 

toalhas cândidas e rendadas. Deixam outra delas em local de destaque, na seção do 

barracão entre os atabaques e a assistência; essa, de madeira maciça, é extensa e 

trabalhada nos ornamentos escondidos pelo pano branco que a recobre. Ali, comerão os 

ogãs – somente eles e, eventualmente, fiéis, deles, convidados. E enfim, pelas portas do 

edifício, adentram enormes panelas, caldeirões e travessas de alimentos, cujos pesos, na 

maior parte, exigem dois voluntários na lida das alças. Da orquestra, soa um toque alegre, 

de recepção dos volumes, e a música perdura até aquela carga cumprir os pontos dignos 

das saudações e encontrar as mesas enfileiradas. As mulheres montam porções em pratos 

servidos aos espectadores do evento, além dos ogãs e da cúpula hierárquica; pois os 

demais precisarão se organizar, alinhados conforme o grau religioso, na busca, por si, do 

seu quinhão alimentício. Contudo, a atmosfera, agora, ganha informalidade, ausentes os 

protocolos vigentes. A gente espalhada pelo lugar comerá aonde bem entender: sentada 

no piso, junto dos chegados “civis” e mesmo no estrado das percussões. Os semblantes 

acusam a exaustão, porque, afinal, provavelmente, o calendário foi virado; mas caso ainda 

haja fôlego, conversam, comentam e disparam piadas e jocosidades. O cardápio remete, 

sempre, aos ímpetos do ciclo celebrado: a feijoada contempla Ogum – talvez, devido à 

ligação dos feijões com os nutrientes férreos –; o peixe, as deusas fêmeas, “donas” das 

águas; e assim por diante. Realizados os sacrifícios, ou as doações de nós, mesmo 

figurados, na mudança daquele ciclo ingerimos algo da substância divina, no indicativo 

do retornar, certeiro, das energias, potencializadas, a nos fortalecer. 

* 

   Dada a centralidade assumida pela orquestra percussiva, sobretudo nas festas 

públicas, vale lhe reservar alguns comentários à parte. Nessas cerimônias, os tambores 

convocam as deidades “baixadas” no barracão e são capazes, mesmo, de guiá-las em suas 
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disposições. E, talvez, o primeiro autor a ter anotado, no candomblé, e mais detidamente, 

a ação mística dos batuques foi Arthur Ramos, na sua clássica obra etnográfica “O Negro 

Brasileiro” (2001 [1934]). Ali, eles já surgem qualificados enquanto elementos ativos, e 

não meros recursos sonoros e musicais. E quem puder tocá-los no âmbito dos festejos, 

certamente, se perceberá, na realidade, em algum grau, também instrumentalizado por 

eles, além de comandá-los. Como observa o autor, “[...] o ritmo varia para cada cerimônia, 

ou para cada invocação a determinado santo” (p. 194), e a formação básica da orquestra 

comporta pelo menos três peças, cujos portes e sonoridades oscilam: uma primeira, maior, 

denominada “rum”; a média, “rumpi”, ou simplesmente “pi”; e outra, menor, “lé” – o 

“agogô”, idiofone, deve, sempre, acompanhá-los. E afora os nomes genéricos, bem 

conhecidos, têm, cada um, a sua alcunha particular, e secreta, e regência pelo seu orixá 

específico. Para que exercitem os poderes, neles, contidos e cumpram as funções 

requeridas, devem ser alimentados, energizados e receber devidos, e constantes, cuidados. 

No Azun Dan, contudo, até há poucos anos, despendiam à percussão apenas a atenção, 

digamos, básica, como nas porções alimentícias ofertadas no anteceder das nossas festas; 

e isso foi coincidente com um período – ao menos desde o meu ingresso no culto – 

marcado por disputas, polêmicas e desavenças acerca do chamado “couro” – conjunto 

dos atabaques. Em resumo, inexistia o corpo organizado de instrumentistas, e dois ogãs 

se juntavam ou interpunham com percussionistas, antes, contratados e, após, convidados, 

vindos do templo fundado por uma filha-de-santo iniciada no Ilê, eventual frequentadora 

dali. Nos bastidores das festividades, falavam sobre ambos rivalizarem, e, nas tentativas 

de se reafirmarem entre si, performarem as respectivas habilidades e domínios do ofício 

mediante repiques excessivos e virtuosidades individuais nada e desastradamente 

combinadas. Ainda, mesmo quando certo deles estivesse ausente na formação de 

determinada noite festiva, parte dos adeptos reprovava os instrumentistas “de fora”, 

avaliados incompatíveis com o “estilo” do templo: tocavam forte e rápido demais nos 

atabaques, ou, muitas vezes, para demonstrar à nossa hierarquia os seus avançados 

conhecimentos, “puxavam” cantos “estranhos” – logo, desaprovados segundo opiniões 

como aquela vinda de uma iá, que confidenciou: “a gente tem as nossas músicas, aqui, 

que a gente tá acostumado e gosta de dançar; elas tocam desde o tempo do Azuanum”. 

Por algum motivo, um dos instrumentistas locais se tornou, notadamente, menos 

assíduo no templo, e, logo, o segundo deles assumiu, sozinho, a dianteira: lhe restou, 

solitário, os toques necessários nos cerimoniais restritos; e já nos públicos, sobrou como 
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único representante caseiro no “couro”. Por sua iniciativa, parte dos ogãs do próprio Ilê, 

interessada, passou a ser treinada no ofício, e me incluí(ram) nesse grupo. Devido ao 

comprometimento, de todos, mas especialmente do nosso tutor na empreitada, houve um 

acordo para realizarmos o rito iniciático dos atabaques, ainda em falta, e desde a fundação 

da comunidade. Falam jamais terem oficiado essa propiciação devido à seriedade dos 

vínculos exigidos, desde então, em relação aos elementos envolvidos. De qualquer 

maneira, tratou-se de ocasião muito reservada, e encaminhada secretamente. Contudo, a 

acompanhei junto de mais seis ogãs. E posso revelar apenas os tambores terem recebido 

“obrigação” e, após, adentrarem o “recolhimento”, tais quais verdadeiros noviços carnais. 

Além da renovação periódica – a cada dois anos – desses trabalhos, despendemos zelo 

constante às peças, sempre oradas e cujos “corpos” hidratamos à base do óleo de 

amêndoas; as peles dos extremos, deixamos aquecer sob o sol, untadas com uma 

substância chamada “banha de orí”. Cumpridas as demandas propiciatórias, reiterados os 

cuidados exigidos e mediante o empenho dos aprendizes, a orquestra, conforme avaliação 

da comunidade, se fez, enfim, harmônica e satisfatória. Por isso, aquele encarregado de 

nos instruir foi “suspenso” o alabê do terreiro, chefe formal e sagrado dos tamboreiros. 

Acompanhá-lo nas lições torna notável o manejo do “couro” perfazer uma ciência 

complexa. Primeiro, requer, dos músicos, competências nos ritmos característicos de 

tradições diversas – por exemplo, na cadência languida do “ijexá”, tocado nas mãos; no 

“jêje”, que exige as “varinhas”, ou “aguidavis”; nos repiques da “angola”, sambada –, 

visto o terreiro contemplar, afora orixás, os voduns  e inquices. As letras das canções, nas 

línguas africanas, louvam, mas sob exaltação, instiga e aplacação dos deuses, e, assim, 

devem obedecer a determinados encadeamentos: “eu não posso cantar Odé voltando com 

a caça antes de ‘mandar’ ele caçar”, segundo nos orientou, certa vez, o alabê. Os toques 

também executam “comandos” às divindades dançantes no salão: faz-se uma manobra 

rítmica, e os xangôs vêm, todos, rodopiar defronte ao naipe percussivo. E durante um rito 

prestado à Oxum, ela, incorporada permanecia sentada e mantinha no colo o pesadíssimo 

“assento”, impossibilitada de se deslocar; para provar as suas habilidades, nosso instrutor 

lançou, discreto, a mim e ao “irmão” que compunha, comigo, a formação do “couro”: 

“olha lá, porque eu vou mudar o toque, e a Oxum vai querer levantar”; dito e feito, e o 

corpo ocupado pelo orixá tremelicava no impulso, sem sucesso, de sair da posição e 

alcançar os atabaques. O leque de habilidades deve conter, ademais, muito bom senso, 

pois o compor dos ritmos deve observar a qualidade de quem participa da festa, no geral 

e em momentos específicos: seria indecoroso, afinal, rufadas demasiadamente velozes 
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quando gente idosa usufrui do salão. Enfim, conquanto o alabê, ogã, não manifeste os 

orixás “descidos”, as capacidades mediúnicas ajudam no perceber intuitivo dos desejos 

cósmicos no decorrer das festividades. 

 

Em maio de 2017, quando o atual alabê do Azun Dan me confiou, enfim, um dos 

tambores durante toda uma festividade de candomblé, tornou-se, para mim, evidente a 

responsabilidade do toque transcender ações meramente mecânicas. Nessa estreia, segui 

a estratégia de soá-lo baixo, suave e sem uso da força excessiva. A ideia era imitar os 

FIGURA 36. OS ATABAQUES (FOTO DO AUTOR). 
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meus parceiros no mínimo volume audível por outros – fossem, eles, materiais ou 

espirituais. Devido ao relativo desconhecimento acerca de como executar cada canção, 

somado à habilidade geral muito básica e incipiente, pensei que, assim, os erros não se 

sobressairiam nos sons reproduzidos pelos “irmãos”, mais experientes. Sob a cautela 

adotada, com as mãos “soltas”, ausentes da imposição afirmativa, tive impressão de estar 

guiado desde vontades alheias e excedentes, mesmo, a mim. Vozes irreconhecíveis 

pareciam me dizer, através do corpo: “os pulsos ficam livres, e nós é que faremos as 

coisas acontecerem direito”. Às vistas dos demais, eu deveria ocupar um instrumento 

musical, porém, no íntimo, alguém me fazia o seu veículo – “cavalo-de-santo”, contudo 

desprovido do transe. As orientações recebidas do Orum corriam na carne, do Aiê, e saiam 

de mim como baques, divinais e que ocupavam consciências naqueles à frente, diante dos 

olhos, incorporados no salão de festas. Talvez, a tradicional ideia de habitarmos um plano 

apartado dos deuses chamados pelos tambores seja mera pretensão humana, porque eles 

residem, já no “couro”, se sacralizado; quem toca sabe sermos nós, ali, os convocados, 

enquanto elementos necessários ao favorecimento e efetivação da magia do múltiplo no 

pico dramático dos festejos. As deidades, imanentes, deslizam nos ogãs, lúcidos, e, 

sonoras, vibram, na sala, alcançam os adeptos ouvidas nas suas intensidades divinas 

internas e afloradas nos oguns, odés, xangôs, omolus, iansãs, iemanjás, oxalás. A 

assistência divisará as gentes tomadas e, todavia, corpóreas, enquanto os tamboreiros, no 

estrado da orquestra, podem mensurar disposições das potências que, ali, nos atravessam 

e convidam, dentro dos fiéis, seus pares à baila cósmica simultânea àquela acontecida na 

dimensão visível do abassá.     

* 

Cada ciclo distribuído ao longo do ano, e culminado na festa pública, é, também, 

parte de uma etapa na trajetória religiosa íntima dos fiéis iniciados, cujos vínculos 

primordiais estabelecidos com o ascendente cósmico, e junto aos demais deuses 

“assentados”, serão periodicamente renovados. No quadro mais amplo e preciso, a 

chegada de alguém no terreiro acontece como eventual “cliente” em busca de “serviços” 

pagos; essa assiduidade, conforme mencionado, tende a aumentar, e gradativamente o 

interessado contribui, sobretudo, desde a sua disposição na ajuda da comunidade, e já não 

despende gastos financeiros no uso do espaço – ele se tornou “abiã”, ou potencial filho-

de-santo da casa. Intensificadas essas relações, a deidade regente pode requerer os ritos 

iniciáticos; e dos maiores indícios acerca do desejo divino ocorre quando ela “bola” o seu 
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postulado, normalmente nos festejos, e sob as vistas de todos ali. Contudo, a iniciação 

constitui processo demorado, dispendioso e irreversível, que, portanto, demanda, da parte 

do suposto noviço e dos sacerdotes responsáveis, planejamento, ponderação e decisão. 

Nesse ínterim, a depender de quanto emergencial for o apelo do tutor etéreo, programam 

e realizam, paliativamente, um “borí”, capaz de sinalizar intenções e aplacar o afã dos 

solicitantes. Trata-se de recolher o neófito por algumas horas na morada divinal 

apropriada, e, lá, saciar a fome do ascendente ao lhe devotarem alimentos no próprio 

corpo da “cria” pretendida, tornada, assim, “louça” do banquete. De certo modo, aquilo 

configura pequena propiciação sob o recurso das oferendas ditas “secas” – e não da 

“menga”, ou sangue –, na qual as energias do abiã são empregadas e canalizadas, durante 

o preparo, nos víveres compatíveis à vibração em voga, e essa extrai, deles, potência, 

depois reconvertida. A dinâmica, então, está próxima daquela vista nas “obrigações”: o 

elo buscado, do frequentador diante da força cósmica, se efetua; porém suas 

identificações integrais – indesejadas – serão evitadas na presença de elementos cujas 

vitalidades ficam aquém dos espíritos, animais, liberados nos sacrifícios. A nominada 

“feitura-de-santo”, ou seja, a efetiva consagração, comporta séries ritualísticas bastante 

complexas, que, nas suas muitas fases, ativam conexões indissolúveis e implicam, após, 

diversas responsabilidades, inclusas “obrigações” ofertadas nos vários ciclos anuais. 

No todo, as “feituras” duram em torno de três semanas e costumam ocorrer uma 

ou duas vezes por ano, coincidentes com o período dos recessos letivos, para que os 

noviços, além da equipe necessária ao apoio, possam conciliar reclusão e afastamento das 

atividades cotidianas e “civis”, nos seus empregos, estudos, famílias etc. Os 

“recolhimentos” iniciáticos nunca são processos solitários, e os conjuntos, denominados 

“barcos”, reúnem entre dois e sete abiãs, que, desde então, tendem a construir relações 

mútuas, fraternais e marcadas por um teor todo especial nos vínculos cósmicos: eles serão 

“irmãos-de-barco”. No ínterim do claustro, as demais atividades sagradas da comunidade 

permanecerão suspensas e as atenções recaem integralmente sobre os iniciandos, ditos 

“iaôs”. Consideram-nos seres liminares, saídos da antiga vida, “leiga”, porém, ainda sem 

o novo status religioso; cosmicamente, “bebês” já envolvidos no ventre da comunidade, 

mas anteriores ao (re)nascimento como “crias” efetivas dos deuses ascendentes. Assim, 

enquanto reclusos, lhes retiram totalmente a autonomia, e ficam dependentes dos zelos 

coletivos, e especialmente na figura da iá dadê, “mãe criadeira”, que os protege e acolhe. 

Obedecem a inúmeras restrições comportamentais e devem recorrer aos superiores para 
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absolutamente tudo. Não se sentam fora das esteiras-de-dormir e tampouco nos bancos 

ou cadeiras; proíbem-nos do toque em objetos e estruturas metálicas; seguem semanas 

sem mirar o próprio reflexo no espelho; andam curvados, quase agachados, e com olhos 

direcionados ao solo; desprovidos dos talheres, comem apenas pratos insossos. “Fetos 

cósmicos”, restringe-nos àquele “útero” figurado do roncó, e, assim, afora as solenidades, 

jamais sozinhos, dificilmente abandonam o barracão; quando necessitam fazê-lo, nos 

banhos diários ou no uso do banheiro, a dadê os apanha, nela, enlaçados, cobertos sob 

tecidos brancos, que dão invisibilidade frente aos olhos dos seres “negativos”. Nessa 

condição frágil, vulnerável, dos iaôs, a assepsia “astral” do ambiente beira, mesmo, o 

obsessivo: são muitos os amassís, as defumações e itens de proteção – panos cândidos, 

ojás, “contra-eguns”. 

Visto que a comunidade ficará toda à disposição dos iaôs, o processo de reclusão 

antecede as oficializações formais. Na primeira fase, os adeptos chegam ao terreiro com 

alguns dias de diferença acerca do claustro, e devem permanecer, ali, nos limites sagrados, 

todavia possam circular livremente pelo templo. Nesse ínterim, eles faxinam algumas das 

áreas comuns e, digamos, menos providas do caráter sacro, como cozinhas, a varanda de 

convivência e as casas ocupadas pelos hóspedes. Assim, retribuem os esforços advindos, 

após, da coletividade, e em seu favor. Além disso, aos poucos se acostumam afastados do 

plano externo, e, imersos, estarão relativamente distantes e protegidos das energias 

negativas, abundantes fora dali. Enquanto o “recolhimento” mais restrito à estrutura do 

abassá, quando perderão a autonomia, ocorrerá na sexta-feira, os primeiros cerimoniais 

acontecem na quarta-feira anterior. Tratar-se-á de um sacrifício dado a Exu, e chamado 

“obrigação de entrada dos iaôs”. O objetivo é a “limpeza astral” dos noviços e os pedidos, 

direcionado à deidade, para que aquele processo vindouro seja pleno, tranquilo e livre de 

confusões – o ritual segue os procedimentos tradicionais, validados e descritos nas outras 

oblações. O dia seguinte, quinta-feira, reservam aos “sacodimentos de entrada dos iaôs”, 

ou seja, todos os candidatos serão alvo de nova assepsia energética, agora composta desde 

elementos – folhas, grãos, legumes, pastas – (en)cantados e correspondentes aos vários 

orixás. Enfim, na sexta-feira, data de Oxalá e das potências funfun – originárias, “donas” 

da criação –, “recolherão”, efetivamente, os iniciandos no roncó. Contudo, precede a 

entrada o rito chamado “dengüê”: nova purificação, “branca”, daquele caráter diário. Os 

preparos, sempre pastosos, são passados, “no tempo”, pelo corpo e na cabeça dos fiéis, 

então, encaminhados ao chuveiro e, tão logo limpos, paramentados dos acessórios de 
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proteção cósmica: ojás envolventes nos cabelos; “contra-eguns” circundantes nos bíceps; 

“umbigueira” no entorno dos ventres. No meio da tarde, a dadê os leva até o temporário 

lar do roncó. Inseridos no “útero” da comunidade, dali não saíram mais, sozinhos, pois 

foram “recolhidos”. 

 

Ainda na sexta-feira, à noite, com a presença ostensiva dos filhos-de-santo já 

iniciados, ocorre o primeiro dos ritos coletivos, amplamente compartilhados, desde as 

inúmeras restrições comportamentais impostas aos noviços. É o dito “angorossi de 

entrada dos iaôs”. Basicamente, os iniciandos são ritualmente retirados do roncó, 

submissos, curvados e enlaçados, pelas mãos, junto dos respectivos “pais” e “mães-

pequenas” – espécies de “padrinhos” e “madrinhas”, ou segundas autoridades individuais 

a quem pessoalmente respondem, abaixo dos seus “pais” ou mães-de-santo. Na sala do 

abassá, contíguo, colocam cada neófito deitado na sua esteira, de bruços, olhos voltados 

para o chão, e sucedem rezas cantadas, dedicadas, sequencialmente, ao xirê – a ordem das 

saudações divinas nas festividades públicas. Isso acontece na relativa penumbra, apenas 

sob lume de velas, e sem os toques vindos dos tambores. Concluídas as preces, os futuros 

sacerdotes, conduzidos, encontrarão novamente o refúgio do roncó, onde dormirão, nas 

esteiras, a primeira madrugada “recolhidos”. Nos seus entornos, no piso, alinhadas às 

FIGURA 37. FOTO ANTIGA, DE UMA IAÔ, NA SUA POSTURA CARACTERÍSTICA AO SER CONDUZIDA FORA DO BARRACÃO 

(ACERVO DA CASA). 
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cabeças – e para que tenham equilíbrio e tranquilidade na estadia –, representantes da 

cúpula hierárquica dispõem ofertas alimentícias dedicadas aos funfun, vigentes no dia, e 

especialmente àquelas forças remetidas à paternidade e maternidade originárias, Oxalá, 

Iemanjá e Nanã. Quem estiver apto para tanto, provavelmente, incorporará, sentado, 

deitado, sem se levantar, o regente cósmico, notadamente manifestado em intensidade 

superior – impressionante e meio incontrolável – quando comparada aos eventos vividos 

nos estágios pregressos. Ânimos aplacados, deuses “subidos”, e as “crias”, enfim, 

adormecem, supostamente solitárias – não fosse o zelo constantemente vindo dos seres 

como o trio de “guardiões” assentados nas cerâmicas cheias d’água, disponíveis, ali, no 

mesmo cômodo. 

O final de semana fica reservado à “obrigação de estrada”, realizada no sábado ou 

domingo, logo pela manhã. São procedimentos conduzidos fora do templo, e cujo intuito, 

dizem, é “apresentar” os neófitos, in loco, a determinadas forças, e nos seus próprios 

ambientes de imanência. Um grupo de fiéis ruma, paramentado, em comboio, aos pontos 

pré-estabelecidos, e a retirada dos iaôs da segurança do Ilê exige uma série de cautelas: 

eles permanecem envoltos sob tecidos brancos, e não haverá momento no qual os 

iniciados relaxem a escolta cósmica formada ao redor de cada um. A sequência dos ritos 

comporta quatro ou cinco “atos”. O primeiro compõe propriamente aquele “da estrada”, 

e remete às forças de Exu. O conjunto dos carros adentra as rodovias nas proximidades 

do terreiro e logo desviará por algum acesso secundário, sem pavimento. Na via de terra, 

procuram uma reta, comprida, preferencialmente a se perder das vistas no horizonte. Ali, 

proferem fórmulas, executam limpezas, deixam ofertas e rogam, ao deus, para que os 

caminhos das futuras “crias”, na nova etapa, sejam abertos e longevos, tanto quanto a rota 

disposta e mirada diante de si. Após, seguem, e lhes caberá, agora, reverenciar as terras e 

o mato. Para isso, precisam encontrar, nas margens do curso, palmeira alta e imponente, 

e quando ocorre liberam uma picada na sua direção. Lá, abaixo da árvore, enunciam novas 

sentenças e introduzem, assim, os iniciandos aos domínios peculiares de Oxalá e dos 

babás. E lembremo-nos das relações entre esse orixá e tal espécie arbórea, evidentes no 

mito originário segundo o qual a divindade deixa de realizar oferendas necessárias na 

criação do mundo, acaba por se embebedar com vinho extraído da palmeira e falha 

parcialmente em sua missão; o enfraquecimento e a consequente derrota decorreriam da 

autofagia cometida, e isso denota parentesco entre ambos, divino e palma (SANTOS, 

2012 [1975]). Ademais, no rol das deidades, ele será o paradigma funfun, puríssimo e 
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tangencial às forças elementares dos babás. À sombra daquelas folhas altas, depositam 

ofertórios. E saudado o “pai” da criação, terão vez as “mães”, no “ato da lagoa”. Ainda 

nos entremeios desprovidos de pavimentação, alcançam o brejo já de praxe nessas 

ocasiões. Se o “ciclo das águas”, no Ilê, está associado às fêmeas, a inexistência de 

correntes na superfície da lagoa talvez remeta à lentidão dos seres “velhos”, antigos. 

Sobre as respectivas esteiras, deitam os iaôs nas bordas da formação aquática e eles 

reverenciam Nanã, Iemanjá e Oxum. Mais oferecimentos votivos, e, finalmente, chegam, 

nas mesmas redondezas, ao “ato do rio”. Aqui, contemplam, especialmente, Oxum, a 

grande protetora dos bebês e das crianças na tenra idade. As dádivas e ações exigem 

entrada, dos oficiantes e candidatos, no riacho, mas, quase sempre, quem acompanha 

também aproveita da situação e refresca o corpo. Escorregões, tombos, “caldos” e 

gracejos dentro d’água dissipam a seriedade das fases precedentes, e essa etapa adquire 

atmosfera leve, lúdica, feliz. Em certos “barcos” acontece de promoverem lanches ou 

piqueniques cujos itens refletem o singelo tomado na atividade: sanduíches e patês, 

biscoitos, sucos – para os neófitos – e refrigerantes. Na circunstância dos “filhos” 

prometidos à Iemanjá, promoverão o “ato do mar”, e a carreata “descerá” ao litoral. No 

entanto, nesse particular, não tive oportunidade de acompanhá-los. 

A próxima semana será toda preenchida por “angorossís”, diários e dedicados aos 

orixás vigentes em cada data do período; e sob essa distribuição lhes oferecem também, 

no roncó, as respectivas dádivas alimentares. Assim, na segunda-feira levarão os 

iniciandos à frente da casa sagrada de Omolu e lhes acomodarão, sempre de bruços, nas 

suas inseparáveis esteiras individuais. Seguem-se, cantadas, as preces apropriadas e, após, 

junto do ofertório, igualmente rezado, os noviços retornam ao seu lar temporário, 

contíguo à grande sala cerimonial, o barracão. Ali, na câmara interna, dispõe-nos, os 

neófitos, de novo, deitados; e, alinhados com as cabeças, deixam alguidares de pipocas – 

deburu –, dedicados à divindade do dia. Se os pratos oferecidos na sexta-feira anterior 

ainda estiverem “bons”, continuam no conjunto, nos arredores dos iaôs; e caso contrário, 

em decomposição já muito avançada, alguém tratará de “despachá-los”. Na terça-feira, 

repetem os procedimentos, agora acerca de Ossanha e Oxumarê. Contudo, o ambiente 

externo é o “pejí de tempo”, e os alimentos, batata-doce regada com mel, daquela 

primeira, e inhame, acrescido de castanhas, moldado na forma de serpente, do segundo. 

Na quarta-feira, prevalecem Xangô e Iansã, cujas receitas, normalmente quentes, pedem 

muito dendê. Conseguinte, na quinta-feira, o trio formado por Ogum, Odé e Logum, e os 
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seus desejos característicos: inhame rapidamente assado e repleto de palitos de madeira; 

milho cozido e acompanhado das lascas de coco; e, sobre a última deidade, o preparo 

anterior, acrescidas algumas gemas. No sábado, resta (en)cantar e servir, a Oxum, o ipetê, 

preparo à base de inhames, camarões e cebolas. Durante esse lapso, se preciso, 

providenciarão o chamado “borí de abiã”, ou aquela cerimônia, mencionada, desde a qual 

os iaôs sob tutela das forças de outras matrizes são, digamos, habilitados ao tratamento 

dos seus ascendentes particulares nos preceitos “nagô’”, predominante no templo. Pela 

qualidade restrita de tais eventos, me atenho apenas à sua menção, sem descrevê-los, 

mesmo nos aspectos mais básicos. O intercurso dos angorossís dessa semana tende a ser 

preenchido com as “aulas”. Na realidade, os iniciados, experientes, se revezam presentes 

no abassá, e, lá, acomodados em uma cadeira de palha, bastante confortável, carinhosa e 

atenciosamente sanam as dúvidas, transmitem saberes, contam histórias e relembram 

experiências. 

FIGURA 38. "ATO DAS MATAS", DURANTE A "OBRIGAÇÃO DE ESTRADA" (AUTOR DESCONHECIDO). 
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Passada a fase dos angorossís, no final de semana, e, às vezes, também no começo 

daquela vindoura, ocorrem, enfim, as consagrações, ou “feituras-de-santo”. Os rituais, no 

seio do barracão, são vetados aos não-iniciados, e, assim, me limito a citá-los naqueles 

atos constitutivos basilares, desprovidos, aqui, dos detalhes. As propiciações têm caráter 

individual, e os demais componentes do “barco” jamais veem os processos vividos pelos 

“irmãos”. O adepto é posicionado na frente do “axé”, voltado para os fundos da 

construção. Os oficiantes lhe rodeiam e formam um primeiro círculo, bastante próximo; 

na segunda volta, mais dispersa e espaçada, os fiéis restantes, interessados em 

testemunhar o cerimonial. Os ogãs encarregados do “couro” ocupam o estrado dos 

atabaques, pois cada etapa comporta um canto, acompanhado de toques apropriados nos 

tambores. E se a situação acontecer à noite, quando respondem algumas das forças 

cósmicas, parte dos assistentes empunha velas. Instauradas as ações, cabe retirar os itens 

de proteção acrescidos ao iniciando na entrada do seu “recolhimento”: a “umbigueira”, 

de palha trançada, que lhe guarda o ventre, e os “contra-eguns”. Despidos, providenciam 

outros, novos. A partir dessa fase, eles ganham, ainda, acessórios, por ora, inéditos. Um 

deles, o “xaorô”, espécie de chocalho ou guiso enlaçado nos tornozelos das “crias”, que 

forçosamente emite sons agudos, tilintares estridentes, à menor intenção de 

movimentação dos iaôs. Trata-se, evidentemente, do reforço na submissão daqueles 

ingressantes, agora sob maior controle, perante os iniciados da comunidade e mediante 

as deidades. E tal status, o de subjugo “filial” frente ao “pai” ou mãe-de-santo, e na 

ligação junto do tutor cósmico, se reafirma, no ato da “feitura”, com acréscimo do “quelê” 

– esse, como fosse um colar, ou coleira, ritual, bem ajustada na garganta, composta de 

miçangas dignas das cores divinas do ascendente142.  Trocados e inseridos os paramentos, 

“catulam”, então, o candidato, ou seja, extraem, desde áreas e pontos específicos da sua 

cabeça, mechas e tufos, modestos, das madeixas. Apesar disso, os principiantes, no Azun 

Dan, não terão cabelos raspados – ao contrário do costume vigente em outras casas de 

candomblé. Me explicaram a “licença” decorrer da “qualidade” constitutiva das potências 

regentes de nossa iá-quequerê, e cujos domínios, na distribuição pelo corpo, recobre esse 

particular dos fios143. Contudo, igualmente amparado nos argumentos locais, a retirada 

 
142 Na sua etnografia clássica, publicada em 1948, Edison Carneiro enfatiza, mesmo, as relações entre esses 

acessórios rituais – “xaorô” e “quelê” – e um reforço no status submisso, atribuído aos iaôs, durante a 

iniciação (CARNEIRO, 2008 [1948]).  

143  Como tudo passível de compor as realidades cósmicas, nosso corpo também está distribuído em 

domínios das diversas divindades. Na semana dos angorossís iniciáticos, acompanhados do ofertório de 

pratos votivos, a batata-doce, dada à Ossanha, repousa nos arredores das esteiras, alinhada com os pés dos 
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de alguma quantia desses cachos importa, pois o seu comprimento, sua extensão, carrega, 

consigo, uma história, traçada, todavia, anterior à clausura iniciática: o velho deve ceder 

lugar ao novo ser “(re)nascido”. Passam à “abertura das ‘curas’”, ou as incisões, de 

números e tamanhos vários, riscadas no corpo afora: nos bíceps, peitorais, costas, solas 

dos pés, língua e, a mais importante delas, no exato topo da cabeça. Designam-nas canais 

de comunicação entre as intensidades interiores e exteriores do divino pessoal do fiel, 

presentes no “mundo” – ou, na natureza – e nele próprio, que, logo, contém, intrínseco, 

íntimo, o universo. Figurativamente, lá, nos cortes, adentrará, na sequência, o sangue 

sacrificial dos bichos oferecidos à deidade requerente. Aqui, os oficiantes imolarão as 

aves simultânea e deliberadamente no iniciando e sobre o “assento”, situado defronte. Se 

nas “obrigações” anuais posteriores, o terceiro – representado no animal – performa, com 

distância segura, garantida, a carga energética remetida do adepto ao deus aterrado, na 

“feitura” procuram, mesmo, identificá-los. Criam-se os laços espirituais, vitais, formados 

da substância amalgamadora distribuída por ambos. E, talvez, naquele momento possam 

fazê-los coincidir porque preenche o instante um impulso do “(re)nascer”, a necessária 

partida da consequente, e inevitável, marcha – agora, sim – rumo à morte física, essa, 

devida e futuramente “driblada” nas manobras sacrificiais performadas. De todo modo, 

os procedimentos seguintes – a “batulagem” e adesão das aves, remontadas, no 

“assentamento”; fritura e ofertório dos “axés” – repetirão as práticas observadas nos ritos 

anuais, já abordados. “Feito”, guiarão o recém filho-de-santo, provavelmente incorporado 

– no caso dos aptos para tanto – em intensidade jamais vista, até a morada divina cabida, 

onde sonhará na sua atual e festejada condição.    

Dali por diante, no período restante do “recolhimento”, a iniciação requer 

mudanças nas condutas dos recém ingressados nos cultos. No dia seguinte, o “pai” ou 

mãe-pequena lhe deve um banho reconfortante, dado dentro da casa de orixá, onde os 

iaôs, agora, dormirão em algumas das noites e passarão tempo considerável junto do seu 

novo “assentamento”. Carinhosa e pacientemente, essa espécie de padrinho, ou madrinha, 

lava, do corpo, os resquícios da noite anterior – e digo, pessoalmente, a remoção daquela 

carga, composta dos restos de sangue seco, penas, folhas, implicar alívio indescritível, 

 
noviços; as serpentes de inhame, oferecida a Oxunmarê, dispõem na altura da coluna; o milho, de Odé, no 

patamar dos pulmões; e assim por diante. A “mãe-pequena” do Azun Dan tem regência de determinada 

“qualidade” das oiás, tidas “donas” dos cabelos, considerados, portanto, elementos interditos para as suas 

filhas, e isso lhes exige cuidados no manuseio. De algum modo, tais relações implicam manutenção das 

madeixas dos iniciantes, e não obstante as mechas retiradas na “catulagem”.  
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marcante, emocionante até. Com quelê no pescoço, precisamos falar ainda mais baixo, 

acrescentar curvatura na pose, e quem recebe o deus em si já não pode deixá-lo proferir 

as tradicionais saudações emitidas, berradas, quando manifestado no Aiê – qualquer 

verbalização fica reservada ao momento de anúncio do nome sagrado, africano, do fiel, 

pela divindade, na festa pública. Dois ou três dias depois, no máximo, ensinam os reclusos 

a “fazer ‘ossé’”, ou limpeza ritual do “assento”, sem retirá-lo, contudo, da casa-de-santo 

para transportá-lo à bica ou ao ambiente chamado “cozinha dos ‘ossés’”. No ano da 

consagração, o aterramento receberá cuidados mensais – e, nesse ínterim, sempre sob a 

proteção do refúgio sagrado –, mesmo ausentes as “obrigações”. Ademais, a semana corre 

sem outros compromissos na parte dos fiéis “feitos”, e eles, relativamente isolados nos 

tetos “paternos” ou “maternos” das deidades regentes, adquirem hábitos e semblantes 

reflexivos, menos ansiosos. No sábado, a “festa de saída dos iaôs” – exclusivamente 

programada ou, então, às vezes, coincidente com os festejos da troca nos ciclos 

sacrificiais –, quando as “crias”, todas, surgem enquanto portadoras do status conquistado 

há pouco, apresentadas ao mundo. Intercaladas no roteiro básico das festividades, fazem 

três “saídas”. Uma, falam “de Oxalá”, “dono” da criação; e vestidos simples, em roupas 

brancas, as costas arqueadas, os olhos fixos no chão e a canequinha, singela, na qual 

beberam durante o “recolhimento”, dependurada junto de si, reverenciam, muito solenes, 

autoridades e pontos-chave do barracão. Na segunda, “de erê”, despontam, tomados das 

intensidades infantis; multicoloridos, alegres e brincalhões. No terceiro ato, retornam 

paramentados conforme os deuses; e a certa altura os conduzem, esses, nas carnes dos 

“cavalos”, por trajetos circundantes no mastro, enlaçados nos braços do “pai” ou mãe-de-

santo, seguidos de cortejo formado livremente – acompanha-nos quem quiser. O tutor 

humano do seu “filho” lhe pede um nome, e a divindade assopra sua alcunha nos ouvidos; 

o sacerdote reclama, diz não ter escutado e reitera a solicitação; tal encenação se repete, 

e no terceiro ou quarto apelo, o epíteto sagrado, e particular, do iniciado ecoa, gutural, na 

sala de festas, lançado da boca divina. Os atabaques explodem sonoros, e as danças 

irrompem felizes, satisfeitas. Naquela madrugada, findado o festejo, restará a “quebra das 

quizilas”, um rito rápido, repleto de informalidade e dedicado à liberação dos interditos 

impostos aos iaôs desde a entrada no claustro. Coisas simples – como o sentar apoiado 

na cadeira, a imagem de si no espelho e estar munido dos talheres nas refeições – 

assumem valor quase incomensurável e nos fazem recordar prazeres pequenos, porém 

constantes, constitutivos, da vida fora dali, não obstante dura, sofrida. Tudo isso é, 

também, Deus desabrochado em flor – como atentava, nos escritos, Woodume Azuanun.  
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O ínterim do “recolhimento” é bastante intenso, em muitos sentidos. Primeiro, da 

chegada ao Ilê até a “quebra das quizilas”, já na iminência do retorno à vida “civil”, todas 

as suas fases envolvem e alimentam expectativas nos ingressantes: preocupamo-nos com 

a falta sentida de casa; refletimos acerca das mudanças existenciais decorrentes daquela 

decisão imersa em novas responsabilidades; ouvimos causos e histórias cômicas sobre os 

mais sensíveis, desmaiados durante a abertura das “curas”, e projetamos se ocorrerá o 

mesmo conosco. A comunidade confere apoio, cuidados e carinho incondicionais, mas o 

ineditismo das situações, até então, desconhecidas e envoltas em mistério, faz inevitável 

FIGURA 39. RITUAL DE "FEITURA", PRESTES A ACONTECER (FOTO DO AUTOR). 
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despontar, no íntimo, certos afãs. Energeticamente, tudo aflora e traz inegável percepção 

das potências pairadas próximas do Ilê naquele lapso temporal. Submetida às “limpezas” 

constantes, a atmosfera, no templo, resta pura – puríssima –, e os deuses se manifestam 

sob qualquer comando orientado ou, espontâneos, ao menor dos sinais de necessidade. 

Iniciados e iaôs serão incorporados várias feitas no dia, e, invariavelmente, surgem 

relatos, dos segundos, visitados, nas madrugadas, por presenças incertas, misteriosas, 

todavia “positivas”. Especulam se os personagens, sentidos, intuídos ou vislumbrados, 

tratar-se-iam de “guardas”, “ancestres”, orixás, e alguns, não poucos, afirmam divisar o 

próprio Woodume Azuanum, no roncó, a zelar pelos reclusos. E esse, de tão assíduo nos 

“recolhimentos” tornou-se um espírito, digamos, íntimo, e, isso, tanto ao ponto do apelido 

remetido à forma como a sua inspeção costuma ser anunciada, desde o balanço peculiar  

nas caminhadas: “Chinelão” – “ontem, durante a noite, eu acordei e ouvi o ‘Chinelão’ 

arrastar; você escutou também?”. Tais presenças nos conferem aprendizagens práticas, 

porque, por exemplo, quando acontece de um “irmão-de-barco” receber o seu deus na 

caída da noite, no prenúncio do sono, nos vemos, ali, sozinhos e impelidos a recepcioná-

lo e aplacá-lo, e, depois, na sua “subida”, caberá, ainda, acolher a “irmandade” retornada. 

Afora a lida em ato, sucedem também as “aulas”, os ensinamentos “teóricos”, constantes 

e ministrados da parte dos experientes, revezados na companhia oferecida nas manhãs e 

tardes. E resultam, disso, os vínculos intensificados, seja junto aos nossos “professores” 

corpóreos ou àqueles capazes de ensinar sem proferir uma única palavra, apenas sob 

aparições, a nós, os aprendizes, tidas desconcertantes e que, nada contraditoriamente, nos 

integram aos procedimentos religiosos seguidos no templo. E o claustro faz, enfim, os 

adeptos, isolados do “mundo”, reverem o teor das ligações mantidas consigo, nos seus 

desejos, prioridades e responsabilidades pessoais, porém transcendentes, pois, agora, ele 

sabe o “exterior” divino despertado dentro de si. Cultuá-lo, particular, é agir no cosmos 

todo, e viver a realidade dita “externa” implica rebatimentos, dela, no novo ser, recém 

“feito”, e, dali adiante, constantemente “construído” e aperfeiçoado na “missão” religiosa 

de promover, segundo queria Woodume Azuanun, na sua filosofia, os contágios divinais.    

* 

O sacrifício iniciático, considerado como momento preciso, exato, da “feitura” do 

iaô, deverá ser periodicamente renovado, e isso acontecerá no ciclo oportuno, dentre os 

anuais. Tradicionalmente, essa “obrigação” de reafirmar as ligações do fiel para com o 

seu ascendente ocorre passados um, três e sete anos desde a consagração. A primeira delas 
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confirma o prosseguimento do iniciado no culto e lhe liberta dos interditos temporários 

impostos na propiciação – diversos daqueles, já descritos, durante período do 

“recolhimento”, livrados na “quebra das ‘quizilas’”. Na seguinte, os superiores conferem 

certos direitos e prerrogativas. O terceiro ato coincide com a entrega do decá, que 

demarca autonomia adquirida no lado dos, agora, ebâmis e iás, aptos à sacralização das 

suas próprias “crias”. Dali por diante, a periodicidade saltará aos intervalos regulares de 

sete anos, e tais rituais particulares serão oficiados corridos 14, 21, 28 anos da “feitura”, 

e assim sucessivamente. Contudo, no Azun Dan, os efetivamente ingressados na religião 

cumprem as suas “obrigações” anualmente: os “filhos” de Omolu, por exemplo, ofertam 

dádivas no mês de agosto, sempre, todo ano; e as ascendidas em Oxum, o fazem às voltas 

de novembro, dezembro; quem obedece a Oxalá, janeiro etc. Além disso, no transcorrer 

da biografia sagrada, outras divindades – afora seus “pais” – com quem os adentrados 

possuem afinidade cósmica demandarão “assento”, digamos, “ativado” mediante oblação 

inaugural na época cabida, e, depois, também agraciado sob periodicidade anual. Assim, 

os ínterins – da terra, fogo, água e ar – distribuídos no calendário seguido coletivamente 

conformam patamares específicos nas trajetórias pessoais dos adeptos; a “obrigação” 

suponhamos, dedicada ao Ogum do terreiro se sobrepõe, na mesma data, àquela primeira 

vinda de determinado elegum cuja saída iniciática fora há um ano, ou, então, à da iá que 

completará os seus quatorze anos “no santo”.  

Dado o impulso da iniciação, a cada rito anual o “filho” não só renova, mas 

também reforça os laços com seu “pai” cósmico, e, gradualmente, ambos se tornarão 

energeticamente mais próximos. Bastide (2001 [1958]) diria, assim, que aumenta a 

substância divina comportada pelo fiel, “alargado” existencialmente, como participante 

de dois mundos, aqui e do além. E há, mesmo, no Ilê, indícios sobre tal inclinação. 

Primeiro, ao longo da sua trajetória religiosa, o adepto, ali, no Azun Dan, tende a ganhar 

autonomia, porque, conforme os superiores, ele já possui “tempo de ‘santo’” para saber 

o que fazer; ou seja, o iniciado, passadas algumas “obrigações”, tem e é capaz de “ouvir” 

as “próprias” intuições, sugeridas pelos seres – “entidades”, “ancestres” e deidades – que 

lhe acompanham. Normalmente, esses personagens sempre estiveram presentes, mas, no 

lado do protegido, recém consagrado, não podiam, ainda, se tornar perceptíveis; faltava, 

então, na parte humana, as habilidades necessárias, ou os pressupostos ontológicos de 

coincidência, à entrada no campo das forças do Orum. No decorrer da biografia sagrada, 

espiritualmente ampliados, estaremos habilitados a senti-los e contactá-los; outros, 
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poderão divisá-los; em certos casos, o grau da intimidade alcançará informações acerca 

das características físicas e da história particular vivida no Aiê – isso, quando essas 

potências tiveram a existência material pregressa. Foi no mínimo curioso o episódio 

recente, às vésperas do notório marco dos sete anos desde a minha sacralização, e no qual 

a psicoterapeuta, durante sessão, no seu consultório, me confessou frequentar um centro 

de umbanda; tratava-se do seu prenúncio à revelação quanto ao meu “caboclo” tê-la – nos 

termos dela – “irradiado”, semanas antes, naquela exata sala e no momento da descrição 

de determinado sonho. Eu realmente não fazia ideia das ingerências desse acompanhante 

– que enviara mensagem no sono –, e, de algum modo, ele foi apresentado, nomeado e 

detalhado, física e socialmente, conforme o posto outrora ocupado – carnal – na sua tribo. 

“E ele sempre te guiou, com muito carinho” – fez questão de sublinhar, a interlocutora. 

Tornei-me imediatamente grato: Okê, Caboclo! Ademais, a gradual divinização das 

pessoas corpóreas parece notável nas manifestações muito menos frequentes dos deuses 

nos candomblecistas mais velhos. Os divinos apenas vêm nas situações esperadas – festas, 

sacrifícios – ou nos casos urgentes; às vezes, as possessões incorrem tão brandas e 

controladas ao ponto de demorarmos a acusá-las. As explicações locais alegam tanta 

compatibilidade entre “cavalos” e aqueles cujos ímpetos os controla(ria)m, que eles, fiéis, 

prescindem das manifestações, em si, no intuito de convocá-los e fazê-los agir. Neles, o 

grau de substância divinal no humano é suficiente para dispensar o deslocamento das suas 

posições no tornar-se deus. Contudo, a efetiva consonância da intensidade sacra dos 

filhos-de-santo junto às potências cósmicas contidas e amplificadas no íntimo, porém 

vibrantes no “mundo”, na natureza, e alimentadas de “fora”, só acontecerá decorrido o 

final da subsistência física. A agência da morte transfigurará porção do alguém naquilo 

cultuado em vida, e tal brilho, outrora, interior, alargado, ajudará, agora, na busca de 

outrem – um vivo – pela sua deidade constitutiva, e em meio aos desafios e provações 

impostos no existir dos homens e mulheres.  
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ENCAMINHAMENTOS 

SOBRE FINS E (RE)COMEÇOS:  

Agências Cósmicas na Sucessão do Ilê Asé Azun Dan 

 

Nos capítulos precedentes, procurei descrever aspectos do Ilê Asé Azun Dan sem 

desconsiderar influências das forças cósmicas nos fenômenos históricos e ocorridos no 

passado, e em algumas das suas dinâmicas mais atuais, experenciadas. Tais ingerências 

estiveram previstas, didática e teoricamente, já nos escritos deixados por Woodume 

Azuanun, sobretudo, quanto à busca orientada da divindade pessoal e naqueles embates 

transcendentais, capazes de favorecê-la ou dificultá-la na parte dos religiosos. Depois, no 

corpo deste texto, as ações divinas ressurgiram, em algum grau, nas histórias 

conformadoras da nossa “raiz” e do próprio templo. Ao menos, é o que se pode entrever 

nas narrativas que atribuem a fundação do terreiro “Viva Deus” – ou Asepò Erán Opé 

Olùwa –, em Cachoeira, no Recôncavo Baiano, desde uma doação de terras acontecida 

após José Domingos Santana, “Zé do Vapor”, ter curado, espiritualmente, certo membro 

da elite local; ou, então, na seara paulista dos relatos, nas intervenções do “caboclo” “Pena 

Branca” para o encontro das terras onde está, hoje, assentada a “roça”, em Ribeirão Pires. 

Na atualidade se faz inoportuno retomar todas as observações nesse sentido, mas um dos 

encadeamentos, típicos, possíveis com base naquilo descrito até aqui, seria, 

primeiramente, o do conjunto das forças históricas “entrelaçadas” no “axé” convocar, a 

fim de compô-lo, ampliá-lo, elementos – humanos – cujas intensidades particulares são 

compatíveis com parcela daquelas, ali, (pré)dispostas; e cada qual dos adentrados nesse 

campo energético, agrega os ímpetos, expande a formação preexistente, transformada da 

sua configuração anterior – e, ademais, eles também se nutrem do complexo, a modificá-

los continuamente. E recordemo-nos do importante alerta de Woodume Aguessinum, 

sobre “exist[ir]em tendências colocadas pelo astral”, pois só pode chegar, ao Ilê, quem o 

centro cósmico nevrálgico, dali, autoriza. Assim, mediante tais demandas, superiores, o 

terreiro replica localmente, a perpetuá-los, os processos originários do cosmos, ou, 

precisamente, movimentos constantes de produção das diferenças – segundo princípios 

míticos criacionais “nagô”, iniciados no desdobramento de Olorum em Obatalá. 

Ainda sob construto típico, em meio aos inúmeros admitidos, a expressão mais 

dramática e inequívoca dessas ações cósmicas talvez ocorra quando o deus ascendente 

“bola”, publicamente, um fiel e lhe requer, assim, iniciação nos cultos. No atender desse 
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chamado – na verdade, ultimato –, o adepto muda a orientação da sua vida, pois assumirá 

“missões” espirituais, responsabilidades e deverá ofertar “obrigações”, desde as quais 

ampliará habilidades mediúnicas no tangenciamento intensificado das divindades, e 

receberá, delas, sonhos, intuições, dons divinatórios e todo o necessário, possível, para 

cumprir – nos limites éticos e fisiológicos humanos – a sina sacerdotal: em uma palavra, 

exercitar e promover os contágios divinais de si consigo mesmo – no reconhecer-se 

expressão divina do mundo – e pela realidade, povoada, também, do “baixo astral”. Tal 

desígnio, orientado, implica pressupostos conceituais, existenciais, de caráter “múltiplo”: 

me cabe ser o máximo deífico, mas sem deixar de subsistir homem – ou mulher – material; 

a deidade buscada quiçá seja o ímpeto “branco” das oiás, “vermelhas”; ou, então, 

Iemanjá, mãe mítica, originária, e “filha” da própria essência energética, o babá, 

elementar, quase inatingível; ou, ademais, “[...] uma determinada qualidade do orixá 

Omolu [que] é quase Oxalá” (GOLDMAN, 2005: 104); e não bastasse, ao procurá-la, 

cultuá-la e alimentá-la, para, dela, me fortalecer na empreitada, revigoro os meus 

“irmãos”, digamos, menos providos daquela energia – como falta, relativamente, em mim 

as constitutivas e acentuadas neles, ampliadas nas suas partes e das quais extraio ânimo. 

Portanto, os limites entre humanidade e deidades, a determinação de algo, quando, 

simultaneamente, tudo contém outras coisas – o deus interior em nós, gente corpórea; a 

“brancura” da “rubra” Iansã; as potências peculiares dos “irmãos”, e assimiladas no meu 

lado –, os dentros, foras, os inícios e fins, jamais permanecem rígidos, estanques. Ao 

contrário disso, as fronteiras, incertas, se conformam porosas e os termos supostamente 

envolvidos deslizam mutuamente sobre outrem; e, todavia, a falta do equilíbrio, 

conquanto precário, poderá incorrer na descaracterização dos princípios correlacionados. 

Predominam, enfim, nas dinâmicas do real, impulsos energéticos – manifestações divinas 

–, até certo ponto, ritualmente canalizáveis, porém, “livres”, voláteis; e “aprisioná-los” 

identitariamente diz mais das pretensões dos agentes carnais, incapazes do enxergar além 

de corporalidades, e nada deles, nas suas constituições ontológicas. Recordo, novamente, 

a tese lançada de Woodume Aguessinum, sobre o “axé” – ímpeto vital – nunca poder ser 

“fechado” e “encerrado”, e, logo, inexistir, no Ilê, essa ideia 144 . E é mediante tal 

pressuposto que nosso líder ritual costuma contornar especialmente os novatos, curiosos, 

 
144 A fala, contextualizada, foi apresentada no capítulo precedente, na página 252, quando abordei alguns 

conceitos, especialmente os de “raiz” e “nação”, derivados das conexões entre matrizes religiosas diversas 

nas ideias e práticas vigentes, ali, em nossa “roça”. A sentença surge, precisamente, quando Woodume 

Aguessinum comenta o caráter agregador e transformador do “axé”, composto das forças advindas de 

tradições, “nações”, distintas e constitutivas da “raiz” do Azun Dan.  
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acerca de alguns dos visitantes invisíveis recebidos ali e acusados apenas nos sentidos 

daqueles cujas intuições já foram refinadas passados anos das iniciações; no emergir dos 

burburinhos, vagos, dissimulados, um neófito lhe questionaria: “quem era?”; e a réplica, 

de costume, tende a vir: “não sei quem era, porque não pedi a identidade, e espírito não 

anda por aí com RG”. 

Tal como ocorre com outras forças, tudo isso também é válido para a morte, que, 

no candomblé, ganha distância da ideia de “mero” evento, acontecimento. Ali, ela se 

constitui, mesmo, um agente transformador, criador de multiplicidades, e cujas funções 

são fundamentais na manutenção equilibrada dos movimentos cósmicos primordiais. 

Ademais, frente à sua agência, na situação provisória de seres corpóreos, nós, humanos, 

somos, o tempo todo, impelidos a negociar nossa subsistência física – afinal, “para 

morrer, basta estar vivo”, diz aquela sentença popular. Primeiramente, esse caráter ativo 

das forças capazes de nos retirar a existência material surge em diversos mitos, nas mais 

variadas tradições, e está particularmente elucidado na variante “nagô” replicada em 

artigo escrito pelo historiador Luís Cláudio Cardoso Bandeira (2010: 47), que conta: 

 

Quando o mundo foi criado, coube a Obatalá a criação do homem. O 

homem foi criado e povoou a Terra. Cada natureza da Terra, cada 

mistério e segredo, foi tudo governado pelos orixás. Com atenção e 

oferenda aos orixás, tudo o homem conquistava. Mas os seres humanos 

começaram a se imaginar com os poderes que eram próprios dos orixás. 

Os homens deixaram de alimentar as divindades. Os homens, imortais 

que eram, pensavam em si mesmos como deuses. Não precisavam de 

outros deuses. Cansado dos desmandos dos humanos, a quem criara na 

origem do mundo, Obatalá decidiu viver com os orixás no espaço 

sagrado que fica entre o Aiê, a Terra, e o Orum, o Céu. E Obatalá 

decidiu que os homens deveriam morrer. Cada um num certo tempo, 

numa certa hora. Então Obatalá criou Iku, a Morte. E a encarregou de 

fazer morrer todos os humanos. Obatalá impôs, contudo, à morte, Iku, 

uma condição: só Olodumare podia decidir a hora de morrer de cada 

homem. A Morte leva, mas a Morte não decide a hora de morrer. O 

mistério maior pertence exclusivamente a Olorum.    

 

Desse mito, além da agência atribuída à Morte, ali, individualmente nomeada, Iku, 

designada para cumprir uma função e, ainda, criada desde a mesma potência, Obatalá, 

responsável por engendrar os humanos, podemos extrair indicativos e lições. Dentre os 

quais, o da benevolência e generosidade divina, que concebeu a humanidade plena e sem 

lhe faltar com nada, mas sob contrapartida das ofertas retribuídas em atenção, lembrança 
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e gratidão: atencioso e pródigo, “tudo o homem conquistava”; mas eles “deixaram de 

alimentar as divindades”, “pensavam em si mesmos”. Complementar, portanto, há a 

vulnerabilidade da espécie àquele mal necessariamente disperso no cosmos, visto o 

impulso originário do demiurgo implicar desdobramentos de Deus em outras coisas; logo, 

diversas d’Ele próprio, imperfeitas. Assim, o malévolo não é senão a distância relativa da 

primeira deidade, e, ao inverso, cultuá-la corresponde à procura e ampliação d’Ela, no 

íntimo e na realidade cósmica. Também, se os orixás, forças naturais, já são 

destacamentos suscetíveis às desavenças e deslizes – pois, no plano mítico, eles têm 

ímpetos vaidosos, orgulhosos e ambiciosos; travam guerras e disputas; se aliam, traem e 

enganam entre si, conquanto as ações garantam a dinâmica equilibrada da natureza –, nós, 

gente física, constituímos, digamos, “saltos ontológicos” de segunda ordem, “filhos” das 

primeiras projeções divinais realizadas por Olorum, superior a Obatalá: vindos, porém 

distantes, do lume pioneiro, e, então, mais expostos ao maligno. Implícito na narrativa, 

influenciáveis, esquecemos da preponderância das divindades, de nossa posição no todo 

e daquelas responsabilidades, retribuições, aguardadas, delas, do nosso lado. E talvez seja 

demasiado cristão conceber a confecção de Iku na chave analítica das punições; trata-se, 

antes, da ação pedagógica formulada para lembrarmos do lugar ocupado frente às demais 

potências cósmicas, vibradas nos fenômenos físicos: elas nos provém com absolutamente 

tudo aquilo que necessitamos, e, para tanto, devemos nos manter respeitosos, atenciosos, 

gratos, harmônicos, simbióticos; ou, do contrário, aumentam as chances do perecimento 

– o nosso; enquanto restarão o sol, a chuva, os mares, rios, ventos, montanhas etc. Enfim, 

saber da inevitável chegada de Iku é, hoje, condição do viver sob a benção e resolução 

divina. E vir ao mundo não pode denotar, mesmo, fardo ou castigo, se nos guiamos pela 

tradição “nagô”, na qual determinados espíritos – nominados “abicu” – “[...] nascem e 

em seguida morrem somente pelo prazer [exagerado] de rapidamente poder nascer de 

novo” (PRANDI, 2000: 175). 

Não bastasse o nascimento físico e a morte corporal advirem do similar impulso, 

ambos oriundos de Obatalá, cabe contemplar que, mesmo pessoas carnais, comportamos 

substâncias etéreas e divinas persistidas no cosmos depois da intervenção de Iku. Embora 

o tema seja muito complexo e inacessível do meu posto no Ilê, algo básico dos processos 

pós-morte pode ser abstraído da contribuição de Reginaldo Prandi (2000) em um artigo 

introdutório quanto a esse fenômeno na matriz iorubá, ou “nagô”. Segundo o autor, ao 

contrário da doutrina cristã, na qual os humanos são formados de corpo e espírito 
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indivisível, nessa seara constitutiva dos candomblés também consideram a existência do 

invólucro fisiológico – chamado “ará” –, porém animado por intensidades complexas. 

Posteriormente à ação mortífera, o suporte biológico deve se decompor na terra, e, assim, 

reintegrar a natureza. Juana Elbein dos Santos (2012 [1975]) diria, aqui, sobre as 

dinâmicas de restituição cósmica, visto a lama mítica do Orum constituir matéria-prima 

na confecção material das pessoas desde Obatalá – ou Oxalá, a depender da variação 

narrativa. Feitas, quem as anima é o “emí”, sopro vital adentrado pelas narinas, advindo 

do próprio Olorum, e primeira das forças voláteis comportadas no ará; isso habilita à 

respiração, cessada com a Morte porque, de tão valiosa – sempre aproveitada, e nunca 

desperdiçada –, voltou ao seu Proprietário original. Algo análogo ocorre acerca da porção 

formada do orixá pessoal. Na elaboração de alguém, os produtores do além usam recursos 

das “massas” progenitoras várias – ou, “Ìpòrí” – e determinantes das “[...] suas 

possibilidades e escolhas [e do] òrìsà [...] que o indivíduo deve adorar [...] [do] tipo de 

trabalho [que lhe] é mais conveniente proporcionando satisfação e permitindo a cada um 

alcançar prosperidade. Indica também as interdições – ewo –, aquilo que lhe é proibido 

comer, por causa do elemento com o qual seu Orí foi modelado” (SANTOS 2012 [1975]: 

237-239); ainda – sigo na referência –, caso criem o ser a partir do fragmento de pedras 

míticas, ele deverá venerar Ogum, e, por exemplo, no uso das águas, Oxum, Iemanjá, 

Iansã etc. Acabada a trajetória terrena, o conteúdo “[...] retorna com a morte ao orixá 

geral, do qual é uma parte infinitésima” (PRANDI, 2000: 175). Já o “orí”, mencionado 

acima, sinônimo de “cabeça”, portadora do destino e da individualidade, desaparece, pois 

cabia tão somente àquela existência anterior. E, enfim, o “egum”, formado da memória 

daquele vivo enquanto habitante do Aiê, dos laços sociais mantidos durante a biografia, é 

lançado ao Orum, e dali, inclusive, poderá retornar, nascido na sua linhagem biológica. 

Tratando-se dos que completaram satisfatoriamente o destino reservado, tendo sido 

homenageados nos devidos ritos funerários, se ilustres, importantes, nas comunidades, 

adquirem direito a receber culto no “assentamento”, então, montado e lhe dedicado: 

demonstram-se dignos de evocação e da composição coletiva dos seres futuros. Por si só, 

a interação da Morte junto do outrora vivente implicará na transformação desse múltiplo 

anterior – configurado, para falar o mínimo, de ará, emí, orixá, orí – em novos arranjos: 

a terra que captura os restos carnais; o “Ìpòrí”, individualizado, especificado, volta à 

generalidade do orixá; o orí, da Terra, dá lugar ao volátil egum, dependente das 

recordações e relações pregressas, e alimentado do ofertório lhe remetido dos vivos. Tal 

processo, vide, livrará do corpo pressupostos requeridos à produção das pessoas- 
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humanas vindouras: o barro mitológico; aquele emí, de Olorum; a potência dos demais 

deuses. Se viver, neste plano, exige não perder das vistas a distância necessária de Iku, 

quando ele atua, o faz no cumprimento das exigências na perspectiva dos próximos 

nascimentos. A vida, aqui, consiste no possível da morte; e essa, ocorrida, e vista do lado 

de lá, perfaz, nesses termos também, prerrogativa da vida. Vislumbrar os mortos, ou “a 

presença de Égún” – como quer Juana dos Santos – “é o signo mais evidente da 

continuidade” (p. 129) – ou, do prolongamento nas diferenciações generalizadas e 

originárias das existências cósmicas. Na tradição dos “nagô”, “[...] a morte não significa 

absolutamente a extinção total, ou aniquilação, conceitos que verdadeiramente o[s] 

aterram” (p. 253): tragédia verdadeira residiria na inércia do ser um nada encerrado no 

esquecimento – esse, sim, combatido por Iku, invenção de Obatalá, senhor da criação, na 

necessidade dos estímulos à recordação humana sobre si mesma e as demais influências. 

Tendo em vista a Morte, Iku, extrapolar o status de “mero” evento decorrente do 

ciclo biológico em si, para, ao invés, se revelar um agente, nós, candomblecistas, 

aceitamos ser plausível driblá-la, contorná-la, ainda que sob caráter temporário e 

provisório. Conforme descrito no capítulo anterior, esse é um dos princípios implícitos 

na lógica sacrificial das “obrigações”. O fiel, cada vez mais ligado às divindades, recebe, 

delas, os ímpetos, que precisam ser restituídos. Contudo, ele não poderá doar a própria 

vitalidade, pois quer, justamente, ampliá-la – e, no limite, na falta dessa força, o adepto 

pereceria –; então, um animal – criado, tratado, comprado desde o esforço de seu trabalho, 

ou simplesmente acariciado – será, assim, impregnado da sua energia e tornado 

compatível àquela do deus; isso, a partir das qualidades similares entre bicho e divino – 

como suínos evocam Omolu; gansos, Oxumarê; pombos, Oxalá etc. –, ou mediante as 

saudações, rezas e cânticos direcionados às genéricas galinhas e galos. No recurso das 

espécies que substituem o vigor humano, tem-se, portanto, a intenção, de iludir Iku. Tese 

reforçada na obra de Juana Elbein dos Santos, quando replica, do historiador Bernard 

Maupoil, a conclusão de o “[...] sacrifício [ser] destinado antes de tudo a enganar a morte” 

(apud SANTOS, 2012 [1975]: 255). No trabalho acerca dos ritos fúnebres do candomblé, 

Robson Cruz (1995) amplia esse raciocínio, e o abstrai da trajetória religiosa dos adeptos 

no todo e começada, efetivamente, nos processos iniciáticos. Como já proposto, aqui, na 

seção precedente, no ofício da sua “feitura” o noviço (re)nascerá, agora, enquanto um ser 

sacralizado; e no seio do “recolhimento”, o ato é consumado, mais precisamente, na exata 

situação da “obrigação” inaugural. E para que possa ingressar, consagrado, no mundo, o 
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outrora “leigo” deverá morrer, e a morte “civil” será transmitida ao animal sacrificado na 

cerimônia. Não à toa, nessa ocasião – e apenas ali – sangrarão a espécie simultaneamente 

no “assento” e na pessoa-humana candidatada, e no intuito de promover ligação da 

segunda com o primeiro, mediante determinada substância – sangue – vital, formadora 

do elo; se aquilo aciona, potente, as conexões, recordemo-nos que, também, a morte, 

liberação do volátil contido no carnal, resulta na coincidência dos protagonistas – ser 

material e divindade – implicados no rito. O despontar do candomblecista na biografia 

sacra carrega consigo, de fato, uma encenação mortífera; e reiterada na renovação 

periódica, anual, dos laços estará limitada à performance do vivo pelas aves esvaídas, 

controladas, somente nas peças “assentadas”, porque, já (re)nascido, cresce o risco fatal, 

aludido no prolongar “consanguíneo” de ambos, “filho” e ascendente cósmico. Além da 

dinâmica constitutiva das oblações propiciatórias, Cruz ainda anota a manutenção do 

“disfarce” dos iniciados – supostamente mortos na percepção de Iku – na assunção das 

denominações litúrgicas, codinomes – “diginas” – africanos acolhidos no ambiente de 

culto. Do pressuposto de os sons – pura energia – cruzarem sendas da Terra no rumo ao 

além, a alcunha anterior, tradicional, esquecida, indica, afinal, determinado indivíduo 

inexistir enquanto tal. No mesmo sentido, o autor acrescenta a necessidade de os recém 

adentrados cumprirem, sob estrita retidão, os cuidados recomendados na reafirmação das 

atuais posições: afinal, “quanto mais recente for a iniciação, mais preceitos deve [o 

neófito] cumprir, pois a morte não deve ainda estar muito longe” (p. 64). E vista nessa 

chave, a probidade recomendada nas condutas parece, novamente, muito diversa dos 

fundamentos demasiadamente cristãos pautados no castigo: tratar-se-ia, antes, da cautela 

explorada desse tenro “eu” incluído no repertório de multiplicidades cósmicas. 

Embora os ritos iniciáticos tenham o intuito de adiar provisoriamente a morte, 

postergá-la, quando Olorum convoca Iku e lhe determina agir, não resta, evidentemente, 

escapatória. E se a partir da sua agência começam, no Orum, as dinâmicas 

transformacionais mencionadas, aqui, na Terra, os viventes materiais, componentes da 

comunidade religiosa do falecido, encaminham séries de providências póstumas, 

culminadas naquele rito conhecido, entre nós, como “axexê”. Trata-se, esse, de uma 

cerimônia cuja face mais pública envolve ofertas, invocações, danças e cânticos voltados, 

sobretudo, à Morte, ao morto e a certas deidades particularmente engajadas na condução 

do acometido até o refúgio cósmico cabido. O objetivo da oficialização reside, portanto, 

na reorganização das experiências pós-morte, seja pelo fiel despedido ou no lado dos seus 
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parentes-de-santo. Tendo em vista que, ao longo da biografia sacra, o falecido reafirmava, 

a cada “obrigação”, os laços inaugurados junto do seu ascendente divino, e, isso, ligado 

à família espiritual, caberá, agora, anulá-los, pois aquilo remete ao existir humano 

pregresso – e, inclusive, ele teve o corpo replicado no “assentamento”, ponto-de-encontro 

com sua divindade tutelar. Para muito além do simbolismo, a desconstrução das relações 

tecidas outrora “libera” e direciona o egum, no seguimento da trajetória na seara abstrata 

que, então, habitará. Do contrário, o fantasma, inconsciente ou revoltado, continua a vagar 

entre os vivos, e, não raro, apegado aos antigos hábitos – roupas, comidas, atividades, 

ambientes – e à gente do seu círculo pessoal, de quem extrairá as energias. Sem o controle 

do rito, a presença desses espectros é perigosa, porque confunde, além da conta, os limites 

primordiais entre Aiê e Orum (CRUZ, 1995). E, decerto, dificilmente interessa aos 

moradores do primeiro – mais vulneráveis, por possuírem corpos físicos, dos quais, uma 

vez livrados, exclui-se a possibilidade de retorno como antes – atravessar essas fronteiras. 

Assim, devido às forças contempladas, evocadas e, deliberadamente, postas em jogo nos 

axexês, oficiá-los ou somente acompanhá-los como assistente ou espectador envolve 

riscos e, logo, exige inúmeras precauções. De fato, a senda dos mundos, aqui e aquele 

além, será provisoriamente aberta. Os participantes costumam concordar, por exemplo, 

sobre as sensações de diminuição na temperatura do ambiente e das distorções no 

perceber da contagem temporal, mais lenta: ambos decorreriam da nossa imersão, ali, na 

dimensão dos ancestres antiquíssimos, imemoriais, aonde tudo corre devagar e no 

compasso necessário à existência e sabedoria das potências anciãs. Quem pode, enxerga 

algumas daquelas iniciadas no Azun Dan: “vocês viram o Azuanum? E ‘fulana’, vocês 

também viram?” – gostam de comentar, confirmar, os atuais fiéis da casa, no fim das 

ocasiões. Contudo, espíritos desconhecidos são atraídos ao terreiro, e, certa vez, um, 

anônimo, certamente desprovido da cerimônia encomendada em sua honra, incorporou 

na pele de determinado dos gatinhos tratados no Ilê, e tentou, disfarçado, cruzar o portal 

aberto – “ele queria ‘pegar carona’ no axexê que fizemos pro ‘ciclano’”, dizem, hoje, os 

adeptos, quando narram a situação insólita, curiosa, e indicativa dos perigos vigentes nas 

celebrações funerárias. Cautelosos e protegidos dessas influências, não há, entretanto, nos 

frequentadores humanos, digamos, qualquer sinal de horror transparecido no presenciar 

dos espectros ou nas conversas a respeito deles. Afinal, o candomblecista sabe dos 

ímpetos outros visitarem ou permearem a realidade visível; e os segundos, se mantidos 

sob moderação, cumprem, mesmo, o esperado no cosmos feito de encruzilhadas. 
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Na concepção mais ampla, os procedimentos póstumos têm início no corpo da 

pessoa falecida, e anteriores, portanto, à cerimônia ambientada nos limites do templo. E 

embora eu tenha assistido parcela dos axexês já oficiados no Azun Dan, nunca pude ver 

os processos realizados com o morto corporalmente in loco – e, de fato, poucos são os 

habilitados a fazê-lo ou presenciá-lo. No entanto, basta pensar que se a iniciação exige 

certas intervenções na matéria do neófito – como quando “abrem as ‘curas’”, ou incisões 

–, o anular da chamada “feitura” requer, igualmente, manipulação nas suas carnes – cujas 

etapas básicas foram descritas por Robson Cruz (1995). De todo modo, para dar alguma 

ideia daquilo visto nos ritos fúnebres, me limitarei ao fundamental dos aspectos públicos 

e transcorridos no seio da “roça”. Primeiro, o axexê sempre ocorre durante a noite, sob 

lume das velas e sem resquícios de luz solar. Para acompanhá-lo, os frequentadores, na 

chegada do terreiro, devem tomar o banho de folhas, amassí, e, depois, vestir os trajes 

brancos – aqueles da lida cotidiana. Independentemente dos respectivos tutores cósmicos, 

todos usam “fio-de-Oxalá”: a guia inteira alva, alusiva ao “deus da criação”. E isso, em 

si, reforça as ideias acerca de não só a propiciação implicar morte, figurada, da pessoa 

humana “civil”, mas, também, sobre o “despacho” do defunto comportar, no outro lado, 

um (re)nascimento; e, ademais, o branco constitui a coloração genérica dos orixás funfun 

– Oxalufã, Oxaguiã, Iemanjá, Nanã –, participantes diretos nas dinâmicas originárias do 

cosmos, tangenciais à pureza elementar de babá – o rumo desejado na elevação daquelas 

intensidades liberadas da matéria no pós-morte carnal. Dentre as precauções, “contra-

eguns” são envoltos nos pulsos, e, evidentemente, têm o objetivo de nos resguardar 

mediante as influências dos espectros intrusos, atraídos pelas invocações e eventualmente 

nefastos, porque se “encostados” nos carnais, e à sombra deles permanecem, lhes sugam 

os ímpetos vivíficos. Enfim, as mulheres ostentam tecidos, ojás, envolvidos nas cabeças, 

assim, “amarradas”, “fechadas” e, logo, protegidas. Nos homens, os panos não cercam 

cinturas, como tradicionalmente em “sacodimentos” e manipulações relativas às forças 

de Exu: agora, pendem da traseira dos pescoços, recaídos desde ambos os ombros até 

seção frontal nos troncos – lembram cachecóis –; e nas duas extremidades ganham 

nozinhos, que parecem, dessa maneira, dois pontos bem demarcados e ligados na 

continuidade das tramas nos fios: o viver e a morte, lados distintos, opostos, porém 

dispostos próximos, e prestes a – e possíveis de – se tocar? Coletivamente, complementam 

as prevenções o defumador passado no perímetro imediatamente útil do Ilê, “coberto” nas 

nuvens saídas das ervas candentes, capazes de dissipar dali os maus fluídos, indesejados. 

Determinados axexês cruzam sucessivas noites, e, nesses casos, vigora uma prescrição, 
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mesmo, categórica: quem comparece à celebração inaugural da série deve forçosamente 

acompanhar a última do sequenciamento ritual. É indispensável, pois, atravessarmos, no 

final dos processos, os mecanismos de “saída”, afastamento, das irradiações vindas do 

plano povoado pelos mortos – esses, na ocasião, atentos, dada a abertura temporária da 

fenda entre as realidades. 

O axexê transcorre integralmente no âmbito do abassá, mantido em relativa 

penumbra, quebrada apenas pelas luzes incididas, ali, das velas. Durante a sua realização, 

esses serão, aliás, os únicos pontos de iluminação presentes em todo o perímetro sagrado 

do terreiro. Do barracão, extraem também as cadeiras, todas – sejam aquelas destinadas 

à assistência ou os assentos rituais, normalmente ocupados dos “donos”, dignitários. 

Substituem-nas por esteiras, distribuídas rentes às paredes internas, onde, sentados nesses 

apoios, as costas dos frequentadores repousarão. O posicionamento dos fiéis se verifica 

menos rígido quando comparado aos festejos públicos de orixá, salvo o triunvirato – 

formado da Ialorixá, mais a iá-quequerê e nosso líder ritual, Woodume Aguessinum – 

permanecido na exata demarcação das respectivas sobás, caso os tronos continuassem ali. 

Há, contudo, ligeira inclinação sobre ocupantes de cargos e pessoas mais “velhas no 

‘santo’” ficarem concentrados naquela mesma murada da alta hierarquia ou próximos 

dali, nos fundos da edificação. Dadas as sensações gélidas que acometem os participantes, 

parcela deles prefere a precaução dos cobertores – obrigatoriamente brancos –, levados, 

consigo, à construção. Particularmente, já pude experimentar esse tipo de percepção nas 

alterações climáticas, porém vejo certo exagero na prática – e, às vezes, alguns portam 

duas cobertas –, sem, no entanto, repreendê-la, pois me parece parte da grande expectativa 

alimentada acerca do rito, assim, valorizado e engrandecido em potência. As percussões 

habituais não só descansam, quietas, na duração do cerimonial, mas restam deitadas no 

estrado; e acima de cada atabaque, os lençóis brancos sinalizam luto. O funeral, portanto, 

prescinde dos “toques” costumeiros, e a cadência muito elementar, primitiva, das cantigas 

corresponde às batidas secas de um “abano” – em palha grossa e trançada – na “boca” da 

cerâmica – comumente cheia d’água – esvaziada. Absolutamente todos os hinos ganham 

o acompanhamento invariável de três compassos – “TUM-TUM-TUM!”, talvez aluda, 

onomatopeico, ao som gutural ecoado dos ditos quartilhões. A contrapartida aguda vem 

do, ali, denominado “chequerê” ou “afoxé” – cabaça seca e envolta na rede formada de 

miçangas –, limitado à base rítmica tripla. Um ogã, acomodado na esteira, empunha a 

ventarola e o vasilhão; e três outros completam, na situação, a orquestra rudimentar. 
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Diante deles, e dos demais adeptos, velas acesas. Precisamente, uma para cada presença. 

No lado humano, quem preside os axexês é o ojé, encarregado das questões “verticais”: 

da lida e “despacho” dos eguns “rasteiros” às honrarias votivas prestadas aos ancestrais 

coletivos do templo e procedimentos relacionados àquelas potências puríssimas de babá. 

Visto, na celebração póstuma, querermos iniciar, impulsionar, a elevação do falecido no 

seu novo habitat cósmico, caberá a tal sacerdote oficiá-la. E diverso dos restantes, ele 

transita, amiúde, no interior da sala, a promover invocações, gestos, danças e cantos. 

Woodume Aguessinum, experimentado na função, então, exercida antes de o atual ojé ter 

assumido o título, presta auxílio e, vez em quando, se levanta da esteira e toma a dianteira, 

porque, provavelmente, algo, despercebido nas órbitas alheias, acontece entre visitantes 

etéreos do abassá. E se as festividades de coroação dos ciclos ocorrem, sempre, 

circundantes ao “axé”, o transcurso fúnebre me parece majoritariamente referenciado nas 

portas da edificação: nossos dois condutores as miram e lhes estão direcionados por quase 

todo o tempo – como os deuses viessem “de cima”, “descidos” pelo mastro central, e 

“ancestres” adentrassem, lá, “horizontais”, no atravessar da soleira. De qualquer modo, 

complementam o cenário os pertences sacralizados do morto, reunidos na esfera pintada 

no chão, rente à entrada da estrutura. E partidos os mais ilustres, podem acrescentar, no 

seio do desenho, a representação de um Babá Egum – ou, ancestral coletivo, digno de 

culto. Esse, montado, alude ao essencial da figura humana – o tronco e a cabeça – 

recoberta de tecidos, sob os quais a armação comporta apenas ângulos nitidamente retos. 

Quiçá, isso remeta ao passado social e à atual condição: meio caminho entre as curvas 

orgânicas da fisiologia humana e dos fenômenos contemplados na natureza, residência 

das deidades; ainda ligado à comunidade – “civilizada”, produtora das retas, de onde 

proveio –, o Babá não é homem ou mulher, e tampouco totalmente um deus natural. 

Talvez pela ausência do público, humano, vindo do exterior, a entrada no barracão 

dispensa a formação organizada e toda pomposa das festas públicas tradicionais. Os fiéis 

apenas se dirigem à edificação, ocupam as esteiras e, ali, inicialmente aguardam em 

relativo silêncio. Qualquer burburinho cessa ao primeiro comando, dos oficiantes, no 

caxixi, indicativo do começo da cerimônia. Ao guiso produzido pelo instrumento, a dupla 

evoca os nomes – aquele “civil” e a alcunha sagrada – do falecido. Os reunidos no abassá 

escutarão certos barulhos vindos de fora: é o contingente dos ogãs, empenhado no “bater 

bambu”. Desde longos secionamentos da planta, tocam nos beirais dos telhados – do salão 

e das residências divinas – e mexem, atiçam, as copas arbóreas, e, assim, despertam 
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determinadas energias. Feito, procuram um lugar disponível, junto dos “irmãos”. Os 

cantos inaugurais, “puxados” por Woodume Aguessinum, uníssono do Ojé, contemplarão, 

evidentemente, Exu. As mulheres deixam os respectivos marcos e compõem a formação 

circular movimentada sob contínua progressão no sentido anti-horário – conforme 

fazemos nos festejos de orixá. Dançadas algumas voltas no entorno do mastro, elas devem 

depositar três moedas na cuia colocada defronte ao “axé”. Retornam às esteiras, e, logo 

após, os homens as imitam. Na sequência, os louvores saúdam Oiá e, depois, Ogum: no 

caso dela, as “filhas” da deidade são convocadas para, novamente, executarem passos 

bailados, e certas – ou todas – candomblecistas incorporam aquela “mãe”, apta na 

expulsão dos espectros indesejados; e além de Iansã também conter a prerrogativa quanto 

ao direcionamento do egum celebrado – e Ogum, o “senhor dos caminhos”, decerto possui 

influência no trânsito. Uma próxima cantoria remete à própria especificidade de Iku, 

proferida respeitosa e solenemente na comparação com as demais; e, nesse ponto, a dupla 

oficiante parece vislumbrar algo, de presença imponente, no campo exterior do Ilê: 

prostram-se reverentes e promovem movimentos nas suas batas que lembram o bater das 

asas no revoar dos pássaros. Nas imediatamente conseguintes, os líderes cantarolam na 

descida do tom, nitidamente grave, e encenam gestos de desdém acerca das coisas do 

despedido, talvez, porque essas não deveriam mais lhe importar. Nas subsequentes, 

convidam os adeptos, de novo, às danças. As mulheres, sozinhas, no balanço dos corpos, 

insinuam giros, nunca completados, enquanto seguram, sutis, parte das suas saias; 

regressadas aos postos, no solo, cedem espaço, na música seguida, para as coreografias 

dos tutelados por Oxalá ou pelos babás, lúcidos, mas cujo progresso, nos passos miúdos, 

imitam a lentidão particular de seus ascendentes quando manifestados. A toada dali 

encadeada, dizem ter conteúdo lúdico a respeito da presença dos ancestres no cenário do 

axexê, e os sacerdotes, dançantes, então, fingem apontá-los, caricaturais, como dissessem: 

“olhem, tem um ali!; vejam, outro, lá!; e mais esse, aqui!”. Tal performance precede um 

momento no qual o Ojé usa do “abano” no apagar das velas e instaura total sombra, 

silenciosa, na cerimônia. Afora os condutores, ninguém sabe daquilo ocorrido nesse 

lapso. No reacender das chamas, determinada ode reverencia Airá, potência funfun 

associada a Xangô, e o único rebento do deus, ali, na “roça”, responde ao chamado e lhe 

incorpora. Até a derradeira entonação da noite, as ulteriores seguem ausentes de maiores 

performances na parte dos líderes e das visitas divinas. Cumprido o repertório, retornam 

as lâmpadas incandescentes, e as velas restantes, tiradas de perto das esteiras, queimarão, 

agora, nas imediações do “axé”. 
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Entremeado nesse roteiro básico, e ato fundamental do axexê, em meio aos cantos, 

danças, invocações e manifestações divinas, há, ainda, a destruição dos pertences 

sagrados do morto. Pude presenciar cerimoniais póstumos nos quais “assentamentos” 

foram quebrados, reduzidos aos cacos; fios-de-conta, arrebentados; e trajes, rasgados, 

digamos, de modo parcelado, durante etapas distintas do repertório; mas também já 

acompanhei outros cuja aniquilação dos itens foi única, concentrada. De toda maneira, 

certamente a ação configura o momento mais tocante do ritual, e quando nos invadem 

sensações da desintegração, mesmo, da pessoa-humana despedida, pois, dela, não fica 

intacto nenhum aporte material com os pares religiosos – salvo uns poucos elementos 

deixados como herança, e, ali, então, anunciados e distribuídos. Todavia, para o próprio 

bem do egum, e de seus familiares vivos, e dos remanescentes ligados ao terreiro, os 

sacerdotes responsáveis precisam fazê-lo. Afinal, são procedimentos necessários à 

liberação definitiva das intensidades desligadas daquele corpo, utilizadas no porvir de 

futuros habitantes da Terra, e que, (in)determinadas delas, queremos – sem apego daqui, 

mas saudosos – sublimadas, elevadas, depuradas; isso, tanto por, assim, agora, apeláveis, 

se aprimoradas, nos fortalecerem coletivamente, como, tendo em vista as distâncias 

estabelecidas, para não incorrerem prejudiciais, se néscias e revoltadas. Uma vez 

destroçados os bens sacros, caberá montar o chamado “carrego” e, após, “despachá-lo”. 

Trata-se, o primeiro, da “trouxa” na qual acomodam os recentes destroços, que será 

manipulada ritualmente, sob regras prescritas quanto às formações e quantidades de 

pontas, dobras e nós; e a tarefa ainda está na jurisdição do Ojé, embora passível da ajuda 

solicitada àqueles candomblecistas experientes, habilitados. Arranjados os restos, certa 

comitiva, formada do nosso sacerdote fúnebre, acrescido dos ogãs e ebâmis, sairá, de 

automóvel, rumo a local suficientemente longe dali – e previamente indicado pelo oráculo 

–, e “despachará” o “carrego”. Simultaneamente, no barracão, enquanto os demais 

aguardam retornar a companhia destacada, o alabê “suspende” as percussões, novamente 

postas nas tradicionais posições, verticais. Na chegada do carro, no adentrar dos “irmãos” 

momentaneamente ausentes, alguém da cúpula saudará Ogum, e estará dada a senha das 

primeiras batidas nos atabaques, retomados “mornos”, soados preguiçosos, porém logo 

vibrados potentes, acelerados. Palmas, danças, cantorias e incorporações, em meio ao 

odor da fumaça purificadora, reinstauram a atmosfera de vida no Ilê. Cessado o toque 

daquela divindade afeita à abertura e guarda dos caminhos, as nuvens dispersas do 

defumador alcançarão, individualmente, cada um de nós. Cosmicamente leves, limpos, 

na varanda de convivência nos espera a janta comum: obrigatoriamente, víveres 



314 
 

marítimos, inclusos, os peixes145, junto do gole simbólico e comedido no alcóolico vinho, 

que esquenta, “quebra” o gélido das sensibilidades corporais anteriores, e desperta, de 

novo, interna, a presença na realidade “mundana”. 

* 

Tendo em vista a celebração do axexê querer despedir o egum da pessoa-humana 

falecida, e que, para tanto, é necessário dissolver os laços sacros antes construídos – na 

parte dela, ainda viva –, as cerimônias perdurarão conforme graduação daquele morto, 

ali, protagonizado. Para um adepto recém-iniciado, uma só noite de rito, provavelmente, 

deverá bastar; no caso dos fiéis mais experimentados, o oráculo poderá indicar três datas 

sucessivas; e se o candomblecista tiver filhos-de-santo, cinco ou, talvez, sete ocasiões. De 

todo modo, quando os rituais adentram sequenciais durante a semana, o roteiro descrito 

acima costuma se reiterar e, assim, no plano empírico, não apresentará diferenças 

significativas no decorrer da série. Às vezes, quebram gradualmente os pertences 

materiais do defunto no transcorrer das diversas assembleias, mas o ápice da destruição 

permanece guardado ao último dos encontros programados; em outras, concentram-na no 

final da derradeira reunião. No prolongar das tarefas, é comum notar a percepção dos 

frequentadores sobre os intuitos terem sido cumpridos no começo das repetições 

ritualísticas, e eles conceberem as demais como simples protocolos; e, então, diriam: “na 

segunda noite, o ‘fulano’ já tinha ido; ele aceitou bem, e na terceira já não tinha ‘ninguém’ 

lá no barracão” – e isso aponta partida tranquila do egum, e sem maiores esforços dos 

sacerdotes humanos e das potências etéreas na promoção da sua ida definitiva ao além; e 

tanto que, feita, após o encaminhamento precoce, nenhuma, entre essas últimas, precisou 

comparecer no abassá nas solenidades seguintes. Enfim, frente à razão proporcional do 

grau iniciático e a extensão dos rituais ocorridos, em dezembro de 1994, com o falecer 

físico de Sérgio Roberto Aparício, fundador da nossa comunidade, foram determinadas, 

a partir das indicações oraculares, sete cerimônias, compostas, cada qual, dessa mesma 

quantidade nas suas repetições imediatas, exceto seu desfecho. Ou seja, passado um mês 

 
145 No Azun Dan, associam esse ato de comermos peixe ao retorno da “energia de vida” após os contatos 

estabelecidos junto às intensidades póstumas durante o axexê. Ninguém nunca soube ou quis me explicar 

os fundamentos mais específicos disso. Mas, intuitivamente, é possível estabelecer algumas relações, por 

exemplo, entre a espécie vinda das águas e as mães míticas, igualmente ligadas ao elemento. Assim, talvez 

esse seja uma ação evocadora, no contexto, do renascimento, e, se não bastasse, desde forças femininas, 

diversas daquelas masculinas manipuladas no rito fúnebre, no qual permanecemos próximos dos babás, 

exclusividade ritualística dos homens. Paralelamente, e, quiçá, complementar Juana Elbein dos Santos 

(2012 [1975]) aponta, na tradição “nagô” o peixe como símbolo de descendência, filiação, devido ao 

destacamento dos itens individualizados – as escamas – e advindos de uma totalidade maior.  
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da fatalidade, promoveriam sete noites dos rituais, reiniciadas no alcance do primeiro ano 

depois daquele evento, e igualmente nos marcos dos três, sete, quatorze, e vinte e um 

ciclos anuais sequentes; no todo, o curso seria coroado sob a promoção de uma festa, 

arremate dos seis dias prévios nos atos litúrgicos mais longínquos, de 2016. O honrado 

nos ritos, Woodume Azuanun, “plantara”, pois, as energias impulsionadoras do terreiro 

onde foram dezenas – superada a centena – os ingressados, nos cultos, pelas suas mãos. 

Os vínculos criados no transcorrer dessa trajetória religiosa – e enquanto humano – para, 

agora, serem desfeitos e reorganizados da nova posição, eram, portanto, muitos, além de 

intensos. 

Precisamente, Sérgio Roberto Aparício, pessoa-humana, faleceu em 08 de 

dezembro de 1994, e foi enterrado no dia seguinte. A partir de então, o Ilê Asé Azun Dan 

adentraria, nos próximos 30 dias, naquilo que denominam “preceito”, ou seja, a total 

paralização das atividades religiosas, decorrida do luto. Nas versões narradas por 

Woodume Aguessinum e pela nossa atual iá-quequerê, Iá Oiá Mufacy, coincidentes, 

devido à pausa obrigatória nos trabalhos litúrgicos, eles, os dois, abalados com o ocorrido, 

promoveram, assim, uma viagem. Acompanhados do, naquela época, ogã de Omolu – 

chamado, religiosamente, Gidenam –, o grupo, acrescido, ainda, com certa adepta da 

comunidade, se refugiou no Mato Grosso do Sul, em um rancho, às margens do Rio 

Paraná – episódio que, depois, será relevante na trajetória comum dos envolvidos. 

Aguessinum, hoje, tem título de Woodume – outorgado àqueles habilitados ao culto dos 

babás, orixás e voduns –, mas, naqueles tempos, fora ojé, e mantinha relações pessoais 

bastante próximas junto do seu “irmão”, Azuanum – ambos iniciados por Tata, o sacerdote 

baiano, Cézar Araújo Pereira Alves. E Iá Mufacy, no seu turno, caminhava muito precoce 

na religião: antes de concluir o primeiro ano da sua sacralização, já ocupava posições 

importantes como ossidagan e dadê. Ademais, nos derradeiros anos do inaugurador e 

líder da nossa “roça”, ela veio a ser uma espécie de confidente, intimamente ligada ao seu 

pai-de-santo. No registro sonoro de determinada conversa travada entre nós, consta, por 

exemplo que: “[...] em pouco tempo, eu [ela] cheguei aqui [no templo], e, diante do meu 

‘pai’ [Woodume Azuanun], eu sei da confidência que a gente tinha, e em todos os sentidos; 

e eu cheguei a ser quase que o ‘braço direito’ dele, e, nos últimos anos, eu fui um ‘braço 

direito’, porque nem a ia-quequerê [anterior] era presente, com ele, como era eu”. E os 

dois representantes – Woodume Aguessinum e Mufacy – do triunvirato agora vigente 

admitem o caráter distante – senão conflituoso – nas suas convivências até a morte de 
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Sérgio Aparício, apaziguado no retiro, quando, juntos, partilharam da mesma dor à beira 

das águas. De todo modo, enquanto estiveram ausentes, e após cumprido o período de 

“preceito”, Tata compareceu ao Azun Dan e, ali, junto do mais antigo ogã – e que 

remanesce, lá, desde esse acontecimento –, encaminhou aquilo necessário para a longa 

série dos vindouros axexês: um ritual privado, mas cujas intenções, sabe-se, envolveram 

modificações ou desmonte de parcela dos “assentamentos” particulares da liderança 

falecida146. 

Dias após as intervenções nos “assentos” – e retornados os viajantes, aproximados 

durante esse intervalo – encaminhou-se, no início de 1995, a primeira série dos axexês 

dedicados ao fundador do terreiro. Depois disso, o templo voltou à suspensão das 

atividades coletivas por um ano todo, quando ficou provisoriamente sob reponsabilidade 

de Tata e Woodume Aguessinum, então ojé dali. O procedimento constitui, mesmo, uma 

praxe dos candomblés nos casos de falecimento do líder da “roça”. Além do respeitoso 

luto e das energias fúnebres ainda demasiadamente pairadas ali – e até por isso –, diriam, 

no Ilê, que a nova situação precisou se “assentar”, ou acomodar, no “astral”. Afinal, como 

bem apontou Róbson Cruz (1995), embora o egum não deva ser confundido com a pessoa-

humana despedida – não é mais tal “fulano”, e sim “egum do ‘fulano’” –, essa força 

espectral e “liberada” da matéria ultrapassa, por outro lado, uma existência geral, 

meramente mecânica, no vagar pelo cosmos, sedento das energias. Conforme o autor, 

“[...] o egum [...] possui uma lógica de comportamento estereotipado, havendo [...] 

[aqueles] bons, maus, brincalhões, irritadiços [...] [mas] reconhece-se no egum uma 

personalidade [...] pois é por sua inconsciência ou não aceitação do fato de estar morto 

que vem sua revolta, e [...] cisma em rondar seus familiares e entregar-se às atividades 

cotidianas que realizava em vida” (p. 70). Decerto, pela biografia religiosa, essa não foi 

a situação do egum de Woodume Azuanun, tido “iluminado” e “bem resolvido” – 

conforme o qualificam no Azun Dan –; mas sua “luz” e “desapego” não lhe isentam dos 

desejos e escolhas, construídos desde uma posição elevada e desvinculada da fixação 

“mundana”. Nossa atual liderança ritualística me ensinou, certa vez, sobre a existência 

das resoluções no pós-morte, quando aquela parte consciente do outrora humano, lançada 

 
146  Sabe-se, por exemplo, que as divindades pessoais até então “assentadas” por Woodume Azuanun 

correspondem aos “assentamentos” coletivos do terreiro, enquanto, por exemplo, seu Omolu particular foi 

desmontado para, parte dele, compor o “axé”, desse divino, em nosso templo; já o Exu que lhe era peculiar 

dizem “ter ido pro mato”, mas, sobre isso, não posso afirmar, contudo, se foi “despachado” à maneira como 

nos livramos, ou “despachamos”, aquele “carrego” do egum, ou então, pelo contrário, se o “assento” resta, 

intacto, pelas densas matas daquele território.   
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ao Orum, deve, por exemplo, decidir entre, no seu futuro, mediante devida preparação, 

renascer; incorporar nos viventes materiais; auxiliá-los, “distante”, no fornecer das 

intuições; ou “simplesmente” só deixar de contactá-los diretamente. De qualquer modo, 

a suspensão prolongada dos trabalhos comuns no templo, provavelmente, deve, em algum 

grau, decorrer do ínterim preciso aos arranjos cósmicos relativos às questões sucessórias 

daquele local, e sob participação das novas intensidades advindas de seu fundador, já 

“assentadas” lá – no além –, afastadas daqui, dimensão permeada pelos desvios próprios 

da humanidade. 

Assim, adentrado 1996, após um ano em compasso de espera, promoveriam o 

segundo dos axexês, ocorrido apenas poucos dias depois do casamento entre Woodume 

Aguessinum e Iá Mufacy, aproximados desde a viagem ao Mato Grosso do Sul. No marco 

temporal dos humanos, ali, naquela cerimônia póstuma, aconteceriam os ritos de escolha 

– pelas forças cósmicas – do sucessor, ou sucessora, da comunidade. Mas, agora, visto 

em retrospectiva, tudo indica, conforme a expressão corrente no terreiro, que as “cartas” 

estavam “marcadas”, e o ritual de apontamento do novo líder foi revelação daquilo já 

encaminhado antes, nos episódios vivenciados nas trajetórias sagradas dos envolvidos. 

Os mais velhos, e presentes no ato, contam a dinâmica ter demandado certo oráculo, 

especial, auditado, e operado sob uma lógica fundada nas exclusões. Primeiro, soube-se 

que a herança contemplaria algum dos “filhos” ou das “filhas” do orixá Ogum. Nesse rol, 

o mecanismo divinatório rejeitava continuamente os adeptos, e até restar, dentre aqueles 

aptos, somente a pessoa escolhida: Iá Bagunin, ou, no nome “civil”, “Dona” Ana Santos 

Novais, regida, então, por Ogum, na “qualidade”, desse, chamada Bagadá. A nomeação, 

dizem, surpreendeu os frequentadores, pois contemplara alguém tida desprovida da 

experiência necessária ao exercício do cargo. Embora a nova herdeira houvesse recém 

completado os setes ciclos anuais – contados dos ritos iniciáticos – tradicionalmente 

exigidos para recebimento do decá, cerimonial que habilita à ocupação da posição de 

Ialorixá, e tal autorização, no seu caso, tivesse sido, inclusive, adiantada, por Woodume 

Azuanum, em três anos, ainda assim, julgavam-na imatura. Exatamente pela consciência 

da situação, ela aceitou o legado, mas, conforme demarquei nas seções anteriores do texto, 

impôs uma condição: que Woodume Aguessinum, enquanto fisicamente vivo, jamais se 

desligasse do Ilê, e, durante esse tempo, ajudaria, incondicional, na condução do lugar. E 

o, então, ojé aceitou os termos propostos. No arquivo sonoro de determinada conversa 

travada entre nós, consta, na sua versão: “[...] a sucessora aceitou, com uma condição: 
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que eu [Woodume Aguessinum] ficasse na casa, e que eu tocasse a casa junto com ela. E 

ela não tinha segurança. No momento, ela não tinha segurança suficiente, e nem 

conhecimento suficiente, para se manter na liderança, como sucessora. Ela botou a 

condição, e eu aceitei; e ponto!”. Sob o mesmo argumento, os sabidamente vindouros 

“filhos” e “filhas” da Ialorixá do “axé”, Bagunin, seriam apadrinhados na parte daquela 

companhia acertada no acordo. Afora todos os episódios capazes de – eu presumo – dar 

intensidade à memorável noite da eleição, Ogum incorporou a herdeira e, em terra, alçou 

Iá Mufacy ao posto no qual segue hoje, desocupado na época: a “mãe-pequena” do Ilê. 

 

O triunvirato surgido, composto da herdeira, daquela liderança, então, agregada e, 

enfim, de uma nova ia-quequerê – tradicionalmente tida a vice-líder dos templos –, se 

visto, hoje, em retrospectiva, parece ter respondido às tramas cósmicas das quais existem 

pistas, e algumas delas são mais, outras menos, evidentes. Primeiro, muitos dos fiéis, 

atualmente, atribuem a escolha por Ogum à sua regência sobre as estradas e caminhos – 

FIGURA 40.  "O" TATA ABRAÇADO À IÁ MUFACY (NA SUA DIREITA) E À FUTURA HERDEIRA, IÁ BAGUNIN  (NA ESQUERDA) 

(ACERVO DA CASA). 
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sejam, esses, físicos ou astrais –, pois é a quem apelamos acerca do (re)início de algo, 

conquanto nos trâmites sucessórios essa ascendência não se configure obrigação – e esteja 

longe disso, ao considerarmos inúmeros outros casos. De toda maneira, no Ilê, quando 

comentam ou recordam os processos da herança, existe sempre a expectativa de alguém 

dizer, como fez minha mãe-de-santo, Iá Mufacy, em diálogo registrado: “[...] eu penso 

que ele [Ogum] foi escolhido... ‘eu penso’, não, porque eu tenho a certeza: tinha que ser 

Ogum, pra ‘abrir’ novamente a casa, a nossa casa; pra recomeçar”. A coerência da 

resolução ultrapassa, ademais, o nome, digamos, “geral” desse orixá e recai, também, 

acima de certa “qualidade” do deus eleito na noite decisiva. No caso do falecimento 

corporal da pessoa-humana dirigente, a “mãe-pequena” costuma assumir determinado 

candomblé; e lembremo-nos de o Azun Dan ter contado originalmente, nesse exato cargo, 

com Telma, tutelada pela mesma “modalidade”, Bagadá, daquele Ogum vigente na 

posterior sucessora. Não é toda desprovida de sentido a hipótese sobre nossa comunidade 

ser emergida sob uma predisposição aos domínios futuros desse deus, e independente do, 

ou da, candomblecista a tê-lo, vibrante, na sua formação espiritual – tese, aliás, endossada 

da parte de Iá Mufacy. Ainda acerca da deidade, intuo sobre os destaques dados, ao orixá, 

por Woodume Azuanun em uma encadernação ultrapassarem a mera coincidência. 

Existem, no volume, notas quanto às divindades várias, na sequência do xirê; e isso, no 

entanto, está, ali, precedido e prosseguido de conteúdos diversos, aparentemente alusivos 

aos interesses pessoais – segundo sugerem sinopses, nesses ínterins, cujo protagonismo é 

dado à rara deusa da matriz “angola”, todavia tutora de duas das iniciadas no Ilê. Assim 

situadas, constam, nos escritos, duas passagens nas quais a atenção do fundador parece 

se voltar às conexões míticas tecidas justamente entre o específico Bagadá e Ossanha – 

o signo preponderante em Woodume Aguessinum –, aproximados desde Oxumarê – força 

proprietária da “roça”, afora Omolu, um patrono, de qualquer modo, dado e indiscutível. 

Fala, o mito demarcado: 

 

Ogum Onirê fundou o Reino de Irê, e ali ensinou como plantar com o 

uso de instrumentos de ferro e os cultos necessários. Certo dia ele sai 

em viagem e institui uma lei sobre as oferendas, e quando essas fossem 

feitas, todos deveriam permanecer calados até o pôr-do-sol. Um dia, ele 

retorna ao Reino e começa a cortar cabeças, até que o seu filho, com o 

sol já escondido, vem recebê-lo em festa. Envergonhado, Ogum se 

encanta e se transforma em um cone de ferro. Mas quando Ogum se 

encanta, desse cone saem três outros oguns: Já (a agressividade), Megê 

(a bondade) e Bagadá (a evolução). Em seu conjunto, eles formam 

Xoroquê.  



320 
 

Ogum Megê sai do cone de ferro em seu cavalo, entra no mar e faz sua 

morada. Quando quer sair dali se transforma em golfinho e passa a 

circular em sua forma humana. 

Ogum Bagadá assume a região, fazendo-a prosperar. Um reino vizinho 

resolve tomar Irê, devido ao ferro e à produção de inhames. Com isso, 

o seu administrador entra em pânico e foge para o mato. Ali encontra 

Ossaim, que pede a uma serpente para que proteja Bagadá. Uma píton 

o engole, os inimigos o procuram e não acham. O Rei de Irê é vomitado 

pelo réptil e retorna aos seus domínios. Junto da serpente e de Ossaim, 

se preocupa com suas defesas, chama seus irmãos e a eles se une em 

uma formação cujo resultado é Xoroquê.  

Ao perceber que as plantas de inhame minguavam, Bagadá consulta o 

oráculo, que não lhe dá a resposta, mas aconselha a procurar um sábio 

e conhecedor das plantas. Ele recorre então a Ossaim e também busca 

um mago, que é Oxumarê. Ao juntar a sabedoria de um e a magia de 

outro, e com habilidade para chamar a chuva, surge então a maior e a 

mais fértil plantação de inhame. Agradecido, Bagadá faz as ferramentas 

de Ossaim e Oxumarê.    

 

Então, na narrativa sob destaque nas anotações de Woodume Azuanun, além das 

alianças, em si só, evidentes entre Ogum Bagadá e Ossanha – força regente do, na época, 

Ojé, Woodume Aguessinum –, essa última surge, no limite, também como a representante 

da sabedoria necessária à prosperidade, e responsável pela condução daquele ao refúgio 

oferecido por Oxumarê – deus local reinante, afora a potência principal, Omolu, nosso 

patrono. De alguma maneira, a narrativa demarcada nas notas encadernadas parece 

anunciar, figurada, parte dos arranjos efetivados no momento de escolha – ou revelação 

– da herdeira, Iá Bagunin. E Bastide (2001 [1958]) percebera, de fato, as disposições 

coletivas humanas do candomblé carregarem o social das deidades, visto “[...] as relações 

que nel[as] se tecem entre os membros reflet[ir]em as relações existentes entre os orixás” 

(p. 224). E se enredos míticos reverberam no mundo material, isso não ocorre porque a 

incidência seja mecânica, mas devido às histórias abordarem as (in)compatibilidades das 

potências divinas. É bastante difícil mensurar o quanto Woodume Azuanun confiou, 

antecipadamente, e em vida, a sua “roça” à prosseguidora regida desde Bagadá – ou sabia 

sobre os agentes cósmicos tê-lo feito – e pôde prever aquele acordo firmado, na ocasião, 

junto ao protegido de Ossanha. No entanto, me ocorre despropositado considerar ausentes 

as intuições dele. Afinal, mediante os protocolos, o decá da, agora, Ialorixá Bagunin fora 

três anos adiantado; e ademais, segundo mencionei na seção precedente, Woodume 

Aguessinum fora designado para “plantar” as forças constantes no centro nevrálgico da 

nossa “roça”, e isso lhe rendeu a “posse” e “guarda” do “axé” enterrado, onde consta, 

acima, cravada, ferramenta de Ossanha. Em determinado grau, deveria, ele, zelar pela sua 
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expansão e continuidade: incumbência imposta anos antes, e que, de fato, fez-se honrada 

no pacto aceito e, assim, travado com Bagadá, na figura da sucessora – a quem daria 

auxílio e transmitiria conhecimentos. Enfim, teria Woodume Azuanum vaticinado os 

futuros laços intensamente contraídos entre os deuses do ferro e das folhas? 

Sobre a outra componente do trio desde o qual se distribuiria, então, os novos 

filhos-de-santo e as responsabilidades na condução da “roça”, cabe considerar sua 

precocidade. E essa, conforme citado, ocupou posições importantes, apenas poucos meses 

após iniciada. Recordemo-nos, também, de a missão que lhe aguardava no atual cargo 

como “mãe-pequena” ter sido algo vaticinado há duas décadas, na predição da “entidade”, 

“pernambucana”, protetora desde os seus tempos nos “centros” umbandistas. Segundo os 

termos da, hoje, iá-quequerê, gravados: “[...] quando [ela] comecei na umbanda, a Ana 

Maria [a ‘entidade’ ‘dela’] contou que tudo isso iria acontecer na minha vida: eu não ia 

ser nada daquilo que eu queria [advogada]; daria um tempo, e eu ia sair daquele ‘centro’ 

[religioso] e iria pra outro; e, em pouco tempo, lá, eu seria [...] quase que um ‘braço 

direito’ dele [de Woodume Azuanun] [...] e nem a iá-quequerê [anterior] era tão presente, 

com ele, quanto era eu [...] eu acredito que tudo tava marcado”. As tramas cósmicas em 

curso na formação dessa tríade se insinuam, ainda, naquele refúgio de Iá Mufacy e 

Woodume Aguessinum, logo depois da morte corporal do pioneiro comum, resultado no 

casamento imediatamente anterior à eleição “astral”. O discurso vindo da desposada 

supõe que o fundador do templo, enquanto vivo, estimulou a contração dos laços 

matrimoniais, e, para isso, acionou Oxum, deidade conhecida pelo poder de formar casais:      

 

Por que será que o Sílvio [Woodume Aguessinum], que tinha uma vida 

que não tinha nada a ver, e porque será que a Lena [ela própria], que 

tinha uma vida que não tinha nada a ver, se casaram? Aí nós vamos 

chegar naquele ponto. Um dia, o Sílvio sai, e o próprio pai-de-santo 

[Woodume Azuanum] fala pra mãe [biológica] dele... que ela me contou 

isso... Ele [Woodume Aguessinum] saiu, pra gente ir numa festa, um 

baile, e ele sai; e ele [Woodume Azuanum] chega e fala pra ela: ‘tá na 

hora de eu começar a acertar a vida desses dois’. O ‘pai’ falou isso pra 

mãe dele, a ‘Tia’ Quita. E a ‘Tia’ Quita me contou, antes de ela morrer. 

Teve um dia, em que nós tava num papo, e eu falei: ‘ai, ‘Tia’, eu nem 

sei o porquê eu casei’. E ela me falou: ‘eu sei porquê você casou’. E 

onde o nosso ‘lance’ começou? No rio! Num rio, Oxum... Eu falo que 

Oxum fez ‘ebó’147.      

 
147 O termo “ebó”, como outros tantos, no candomblé, tem significado múltiplo. Normalmente alude às 

oferendas aos deuses no intuito de deles se conseguir um objetivo determinado.  
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A conformação do triunvirato na noite da escolha sucessória parece, portanto, 

resultar de uma complexa trama cósmica cujos fios mínimos podem ter sido compostos 

por algumas intensidades identificadas nas trajetórias pessoais, intuições ou convicções 

dos envolvidos. Primeiro, a tendência de Ogum, na modalidade especial Bagadá, assumir 

o templo; e seja desde as regências mais gerais do orixá sobre os caminhos e (re)inícios 

ou com base na ascendência da iá-quequerê original dali, e virtual, tradicional, herdeira. 

Isso, paralelo à responsabilidade dada ao “filho” de Ossanha no cuidado do “axé”, energia 

originária e vital da comunidade, perante compatibilidade das suas potências se somadas 

às do vindouro Bagadá, aprendiz e protegido daquela – assim contou o mito, interessante 

a Woodume Azuanun, pelo menos. Ao díptico, acresce-se, ainda, a chegada da nova “mãe-

pequena”, predita há tempos e selada junto aos precedentes em provável manobra 

ritualística protagonizada por Oxum, promotora do matrimônio. Nada aleatória, a última 

junção confere balanço na dinâmica energética do terreiro, visto Iá Mufacy ser o signo 

humano de divindade raríssima, da “nação” “angola”, e cujos cultos foram praticamente 

extintos: trata-se de Mufum-Balé, encarregada dos processos após a morte orgânica das 

pessoas-humanas, mas apresentada, nas cenas mais cotidianas, ali, no Ilê, sob as forças, 

“nagô”, da orixá Oiá. Na sua constituição ontológica, equilibra, pois, a pujança vívida, 

“quente”, de Ogum, intermediados pelo conhecimento reservado e conciliador próprio à 

Ossanha. Ademais, é importante, senão fundamental, a lembrança sobre o Azun Dan 

cultuar, deliberada e sistematicamente, os ímpetos de Babá Egum – a ancestralidade 

comum masculina –, e, consequentemente, presenças, na cúpula, das forças diretamente 

conectadas ao pós-vida dos materiais se apresentam como providenciais. E na seara, 

digamos, prática, as competências assumidas por cada elemento do trio também foram 

entrosadas. A “mãe-pequena”, no seu perfil muito prático, projeta o calendário litúrgico, 

cobra e recolhe as mensalidades, encomenda as aves oferecidas nas “obrigações”, que 

coordena etc.; Woodume Aguessinum assume os rituais, nos quais dá ordens, promove 

comandos, faz invocações e arranja elementos – recolhidos e dispostos segundo as suas 

ordens –, sempre inspirado por intuições consideradas refinadíssimas; e a Ialorixá reina 

e monitora tudo ao redor. E embora haja, atualmente, ali, outros pais-de-santo, “filhos” 

da casa, que iniciaram as respectivas “crias” naquele espaço sagrado – todos, porém, sob 

a soberania central de Iá Bagunin –, quando cheguei ao templo, em 2012, os fiéis tinham 

as tutelas distribuídas entre o triunvirato – exceto os já mais velhos e anteriormente 

submetidos à autoridade do fundador, Woodume Azuanun. 
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Contudo, no tempo de formação da tríade, nem todos aceitaram bem a nova 

liderança, vista, por esses, com surpresa. Tinham-na como inexperiente e, assim, incapaz 

das tarefas divinamente outorgadas. Foi quando aconteceu a chamada “época da 

debandada”. Descrente nas capacidades da herdeira, parcela considerável dos adeptos 

deixou o terreiro e seguiu, na religião, em outros templos. O termo “debandada” decorre, 

e não está provido de exagero, da redução do Azun Dan, antes frequentado por dezenas, 

a apenas 16 remanescentes – e incluído o triunvirato. Citei, já na entrada deste texto, o 

apelo advindo de alguém, sensibilizado pela nítida contração no quadro local, durante 

uma festa pública; ao confrontar o salão quase vazio, anunciou: “o terreiro está acabando; 

o que nós vamos fazer?”. Contam, hoje, sobre a réplica dada por “Pai” Rui, ogã mais 

antigo entre os nossos: “se nós não sabemos o que fazer, os orixás sabem; e se a gente 

não confiar neles, isso aqui deve, mesmo, terminar, porque acabariam as razões de 

seguirmos com esse ‘axé’”. À imagem daquele mito no qual Ossanha conduz Bagadá ao 

abrigo de Oxumarê e, lá, lhe ensina como tornar o seu reino novamente pródigo, 

transcorridos anos, o Ilê foi reerguido, e se multiplicaram os 16 resistentes. Isso, porém, 

FIGURA 41. IALORIXÁ BAGUNIN E WOODUME AGUESSINUM. NO COLO DELE, O FILHO CARNAL DE UM CASAL 

INICIADO NO ILÊ (AUTORIA DESCONHECIDA). 



324 
 

exigiu alianças e negociações permanentes. Aconteceu, ali, algo similar àquilo descrito 

em Bastide (2001 [1958]), na abordagem de determinado candomblé enquanto decidiam 

a sua sucessão148. Na descrição do autor, consta um templo regido por Xangô, mas sob 

direção provisória de certa “filha” da deusa Oxum; e importar observar o teor das 

manobras, então, postas e cujas metas eram reafirmar as energias da diva reinante no 

momento. Ele aponta, por exemplo, a cobertura do pilão, insígnia particular de Xangô, 

com tecidos amarelos, remetidos à sua esposa mítica, entre vários procedimentos desse 

tipo. Acerca da conjuntura do Azun Dan, Woodume Aguessinum afirma – e, assim, 

corrobora as hipóteses lançadas há pouco – que, após falecido o fundador dali, “[...] Ogum 

e Ossanha se unem, entram num acordo e fortalecem a casa”. Ademais, nesse pacto, a 

tomada da dianteira ritualística do lugar lhe exige séries de cuidados para ter “[...] 

anuência e proteção de Ogum”, e que caso prescindidos poderiam “[...] estar descartando 

o Ogum da [Ialorixá] Bagunin” – “e eu não tô; não posso fazer isso, de jeito nenhum”, 

ele complementa. E dentre as cautelas tomadas, cita ações correlatas à destacada, acima, 

no testemunho de Roger Bastide. Mesmo, na ausência da sucessora, “[...] veja[mos] a 

cadeira [sagrada] dela: ninguém fica na frente, e em qualquer ‘obrigação’, vai ter o ‘fio’ 

de Ogum lá; Ogum está, ali, presente, e [antes de tudo] a gente vai saudar o quê? A cadeira 

dela, porque ela, sempre, em primeiro lugar”. Desde um segundo exemplo acionado na 

narrativa do sacerdote, fica evidente a preponderância da diretora ultrapassar o mero 

protocolo: trata-se, pois, do respeito às resoluções tomadas cosmicamente, no Orum dos 

deuses e demais seres imateriais: 

 

O ‘fulano’ [omito, aqui, o nome do fiel] tinha que ‘assentar’ a Iansã. E 

ela [a Ialorixá] estava doente, e não tinha condições de fazer essa 

‘obrigação’. E eu manobrei de tal forma que nós montamos a Iansã, 

dele, na frente do barracão. Na porta, na frente da janela do barracão. 

Eu sentei do lado, com a cadeira-de-rodas, dela, e ela, ali, presente... e 

eu fui manipulando a ‘coisa’ de tal forma... montei [o ‘assento’ de 

Iansã] ali. Peguei o obé [faca ritual], pra cortar a galinha da Iansã dele, 

do ‘assentamento’ dele. E pra não dizer que era eu que estava fazendo, 

e ‘passando por cima’ dela [da Ialorixá], eu falei: ‘Ana, agora você pega 

na minha mão’. E com a mão dela, a direita, ela pegou sobre a minha 

mão, e cortamos a galinha. Então, ela estava ali, e eu manobrei a ‘coisa’, 

no espaço [das divindades], e para que no [plano] concreto aquilo 

acontecesse, e sem ofender a pessoa, e sem ofender o Ogum. Ogum e 

Ossanha, eles se entenderam, e eu acho que me deram a intuição de 

fazer a ‘coisa’ daquela forma, pra não ofender a sucessora. É uma 

 
148 Embora Bastide (2001 [1958]) mencione o candomblé, esse, por ele abordado, apenas em referência 

vaga, tudo indica tratar-se do Ilê Axé Opô Afonxá, um dos mais tradicionais de Salvador, como se sabe.   
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manobra que eu fiz, mas sob influência, que me intua, que me dê 

caminhos. [...] Ogum ficaria ofendido se eu fizesse aquilo sem 

comunicar ela, sem dizer nada pra ela, sem botar um ‘fio’ na cadeira 

[sagrada] dela, ou uma representação, dele, lá, ou sem fazer uma 

saudação, a ele, anterior. Mas eu tenho que respeitar esse Ogum.        

 

Enquanto Ogum Bagadá, amparado por Ossanha, promovia a reabertura e 

reestruturação do Azun Dan, o egum de Woodume Azuanun, no outro lado, nascia e 

começava, na nova tessitura, sua evolução. Afinal, existe, no Ilê, o ideal sobre a morte 

física – dos iniciados – incorrer na ressureição sob intensidades, agora, só espirituais, de 

parte daquele complexo ontológico que anteriormente compôs determinado ser material 

– o egum de “fulano”. Entretanto, ausente o suporte corporal, tal ciclo prescinde da forma 

infantil e característica do nosso irromper fisiológico neste mundo: lá, os outrora humanos 

despontam já na figura equivalente à dos noviços aqui, no momento do “recolhimento” 

iniciático, quando somos “fetos” ou, se muito, “bebês” em nossa substância divina 

interior. Isso está sugerido nos vislumbres dos médiuns hábeis e capazes de enxergar, 

mesmo rapidamente, em lapso, os nossos “irmãos” despedidos; e não são raras as visões 

nas quais esses últimos, dadas suas partidas recentes, surgem nos trajes e na postura 

peculiares dos iaôs, iniciandos. Há, inclusive, relatos quanto a simpatizantes do templo, 

sem muito assiduidade por lá, tampouco passados pelos ritos propiciatórios, mas cujas 

“feituras” se oficializaram no além, depois de mortos. O próprio modo das aparições 

indica os eguns cumprirem as suas trajetórias religiosas, análogos aos vivos, no Aiê. E 

embora o conhecimento relativamente detalhado dos presumíveis processos contra-

biográficos demande muito mais tempo de aprendizado junto daqueles “irmãos” 

empenhados em me dar lições, no léxico mobilizado durante certas explicações dadas, a 

mim, por Woodume Aguessinum, meu interlocutor qualificou, naquele momento, do 

vigente 2016, Woodume Azuanun como “egum iluminado”. No entanto, na percepção 

temporal dos humanos, seu status mudaria dali a alguns dias, após conclusão da última 

série de axexês. Desde então, o pioneiro da comunidade adentraria no campo dos 

“egunguns”, ou ancestrais providos do intervalo necessário e todas as “obrigações” 

mínimas cumpridas nos dois lados das existências. Ele teria o nome sacro anexado no 

“oriqui da casa” – prece específica, dirigida aos ancestres de nossa “raiz” coletiva –, pois, 

enfim, dissolveria os laços contraídos na história material pregressa. Reconfigurados os 

vínculos, consequentemente a herança recairia intensa, integral, sobre Iá Bagunin, 

experiente, mas não sem lhe impor novos desafios. 
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* 

Quando passei a considerar algo seriamente os propósitos da pesquisa etnográfica 

no Azun Dan, faltavam aproximadamente dois anos até o último axexê de Woodume 

Azuanun. Naquela época, a expectativa pelo rito já era notável, e os comentários sobre o 

evento, frequentes. Isso se intensificou de maneira significativa conforme o achegamento 

do marco, e até um ponto em que associavam praticamente todos os acontecimentos dali 

à iminência da cerimônia. Cada vez mais “clientes” procuravam o templo, e se tornavam 

abiãs; e parcela expressiva, desses, sob ascendências tidas incomuns; mas outros, antigos 

e, antes, assíduos, simplesmente sumiam, desistiam inexplicavelmente da religião; o líder 

ritual, Woodume Aguessinum, promovia inovações na condução dos trabalhos e deixava 

complexos os conhecidos roteiros das “obrigações”; diferenças nas afinidades pessoais 

dos frequentadores saltavam na mínima discordância, e, assim, criavam ou amplificavam 

conflitos preexistente. De algum modo, atribuíam tudo à chegada dos 21 anos da morte 

do fundador, iminentes. Com o novo status de Woodume Azuanun, supunham, as coisas 

mudariam no campo astral, e os fenômenos observáveis no terreiro refletiam aquelas 

intensidades invisíveis, porém, agora, pulsantes. As potências discretas, longínquas, 

situadas no auge da hierarquia cósmica despertavam para a promoção, sublimação, do ser 

homenageado na derradeira série ritualística, e, consequentemente, eriçavam também os 

seus contrários, empenhados em dificultá-la. No léxico local, diziam quanto ao “caldeirão 

do astral” fervilhante e cuja ebulição respingava nas trajetórias e relações humanas. 

Respingos flamejantes “positivos” recaiam em certos de nós e, assim, realçavam nossas 

potencialidades religiosas; noutros, as revoluções do sobrenatural lançavam cargas de 

“negatividade”, lhes testando as forças e impondo provações. 

E visto, desde certo ponto, essas tendências atravessarem todos os acontecimentos 

transcorridos no terreiro, e, logo, me parecer inoportuno elencá-los, uma série de 

encadeamentos disparados a partir do triunvirato pode dar alguma ideia sobre o teor da 

intensificação nas relações, na precedência dos derradeiros ritos fúnebres direcionados ao 

fundador, Woodume Azuanun. Aproximado o axexê dos 21 anos da morte do fundador, 

durante determinada festejo público, uma abiã cuja expectativa era a de sua iniciação 

desde as mãos da Ialorixá, “bolou” rente aos pés alheios: ela caíra direcionada à iá 

também “filha” de nossa autoridade máxima, e, no entanto, sem a convivência totalmente 

pacífica junto dela. O tombo súbito, inconsciente, como dito antes, indica demanda do 

deus pela consagração iniciática, e advinda, ademais, de quem foi sugerido na ocasião da 
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queda. Portanto, instaurou-se, ali, um impasse algo constrangedor: tal noviça, até então 

prometida à sucessora, apontara a sua desafeta, e, isso, conforme ação das vontades de 

Oiá, deusa regente da neófita. Decerto, a cúpula discutiu a situação, e o acordo desenhado 

manteve aquilo previsto no primeiro momento; contudo, para não ignorar o desejo de 

Iansã, a iá responderia na posição de madrinha, “mãe-pequena”, da aprendiz. Longe da 

resolução, a manobra apenas aplacou, paliativa, os ânimos, ali, exaltados. De um lado, Iá 

Bagunin seguiu contrariada, e suspeitava de a “filha” ter provocado a querela, mediante 

estímulos deliberados à caída da abiã; e já Iá Mufacy, no seu turno, repreendia nossa líder, 

acusando-a incapaz de prescindir dos valores pessoais no fazer valer as determinações 

divinas. No arquétipo das divindades, o pulso sempre combativo de Oiá parecia encontrar 

teima característica atribuída a Ogum. A ocorrência implicou rendimento de novas 

tensões, e, na leitura dos fiéis mais impressionados, ou, talvez, atentos, culminou nas lutas 

das próprias forças, “quentes”, vivíficas, da deidade ferreira, contra os ímpetos, “frios” e 

mortíferos, vigentes em Mufum-Balé, “angola”, mas manifestados, cotidianamente, nas 

faces “nagô” como Iansã. 

Entre períodos mais críticos ou pacíficos, a tensão perdurou por meses e adentrou 

o ínterim do “recolhimento” iniciático da fiel, quando minha mãe-de-santo me mobilizou 

para permanecer no Ilê e ajudá-los nos cuidados com os iaôs. E vale retomar um episódio 

particular, acontecido durante o claustro, mas acompanhado por poucos, e indicativo das 

demais forças envolvidas na disputa, ainda antes do derradeiro axexê de Woodume 

Azuanun, enquanto “fervia o caldeirão astral”. Devido à procedência “jêje” da deidade 

protetora daquela noviça envolvida na questão, a sua iniciação fora precedida, em alguns 

dias, pelo chamado “borí de abiã”, ou aquele ritual desde o qual habilitam ascendentes 

advindos de outras matrizes ao tratamento conforme os preceitos “nagô”. A cerimônia é 

séria, silenciosa, encaminhada à luz de velas e demanda consultas reiteradas ao oráculo 

disposto no barracão, perante o “axé” central. O oficiante transita constante, do neófito, 

acomodado em uma das paredes laterais, até as imediações da grande tora, onde, no chão, 

permanecem as peças divinatórias. A predição exige que o sacerdote se sente e levante 

diversas vezes, de uma banqueta, sem função sacra, mas necessária como apoio no uso 

do aparato oracular. Enfim, no exercício de tais movimentos, a Ialorixá se desequilibrou 

e caiu, inesperada e “inexplicavelmente”; e a queda foi séria o suficiente para suspensão 

temporária do evento, na intenção de ampará-la, estancar um sangramento e reabilitá-la 

na retomada dos trabalhos. Depois, parcela dos presentes, em comentários discretos, 
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atribuiu o tombo a Ogum: descontente com as querelas, teria dado um aviso acerca das 

agências divinas, desconsideradas na resolução do impasse – e lembremo-nos da acusação 

recaída sobre a herdeira, quanto a preponderância dos seus valores pessoais mediante as 

designações divinas de Oiá. De toda maneira, o acidente adensou os tensionamentos, 

mantidos imediatamente silenciosos, “somente” em respeito, solene, às energias, então, 

manipuladas no momento do rito. No entanto, concluído o borí, e recolhida a abiã de 

volta ao lar temporário do roncó, os ímpetos incorpóreos se apresentaram: Woodume 

Aguessinum foi tomado de Iansã, e Iá Oiá Mufacy manifestou sua “entidade”, 

“pernambucana”. Ambos ordenaram a presença da sucessora – contrariada e já distante 

dali. Fomos buscá-la, e, vencida muita resistência de sua parte, ela reingressou no abassá, 

dentro do qual lhe esperavam os etéreos, nos corpos dos outros integrantes da cúpula. A 

divindade dos ventos enlaçou, firme, uma das mãos da herdeira, e, na seguinte, empunhou 

o flanco oposto do desentendimento, Iá Mufacy, não obstante desprovida de consciência. 

Resoluta, cravou, espalmados, os dedos das duas na imponente moldura de Omolu, no 

centro de certa murada do edifício, acima da cadeira sagrada, normalmente ocupada pela 

dirigente. A mensagem, evidente. O triunvirato deveria novamente se unir e somar as 

potencialidades dirigidas ao bem maior: nosso Ilê, fundado por Woodume Azuanun, dado 

a Omolu e submetido às vontades e conhecimentos do patrono cósmico comum – “se nós 

não sabemos o que fazer, os orixás sabem”, afinal; e a história provara essa tese. Assim, 

os ânimos foram contidos, mas apenas de modo provisório, pois, poucos dias após, 

gradualmente voltaram a se acirrar. Na mesma noite, a necessidade de confiarmos, todos, 

nos deuses parece ter sido reafirmada, segundo o relato da própria inicianda no centro dos 

desacordos. Ela, reconhecida, ali, no terreiro, na apurada capacidade de vislumbre dos 

habitantes do Orum, disse ter recebido visita noturna oferecida por alguém cuja descrição 

remetia ao pioneiro, Woodume Azuanun; na estadia no roncó, o homem teria emitido dois 

recados: o primeiro cabia à sua “mãe-pequena”, nos pés de quem “bolara” na festa – “o 

que deram a ela, ninguém jamais tiraria” –; do aviso adicional, não obtive detalhes, visto 

o conteúdo tratar-se de instrução privada a Woodume Aguessinum. 

* 

Então, quando, enfim, nós alcançamos a última série dos axexês de Woodume 

Azuanun, em 2016, o denominado “caldeirão astral” ainda borbulhava, e isso implicava 

tensões latentes no seio da tríade dirigente. Antes daquele cerimonial, eu já havia 

observado outros ritos póstumos, na condição de espectador humano, mas a atmosfera, 
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ali, era realmente distinta das demais ocasiões do mesmo tipo, e intensamente suficientes 

para superar os limites suportados por mim, pois dos sete atos encadeados, só consegui 

permanecer em três noites. Assim, ao invés de me concentrar na descrição das formas e 

significados da liturgia, abordarei os impactos ressoados intimamente desde as potências 

ora emergidas na celebração. Nada gratuito, quero, sob tal fim, dar alguma ideia das 

forças despontadas no templo nas proximidades do aguardado ritual, e determinantes no 

acirramento dramático da relativa cisão na cúpula, posteriormente resolvida. No intuito 

de acompanhar a programação, previ habitar o Azun Dan durante toda uma semana, em 

que, como sempre fiz, dormiria na residência do casal – Woodume Aguessinum e Iá Oiá 

Mufacy –, localizada naquele terreno. Tracei plano parecido nas incontáveis situações da 

trajetória religiosa, diante a necessidade de estada prolongada no terreiro; e, lá, o repouso 

era dos mais agradáveis. Segundo mencionei no capítulo precedente, vivenciei, junto 

deles, momentos de aprendizagem, ao assistir às partidas futebolísticas, com o Woodume, 

ou na saga das telenovelas, perto da sacerdotisa: em ambos os casos, recebi, deles, lições 

sagradas e aconselhamentos pessoais; escutei histórias, demos risadas. No entanto, dessa 

vez, fui tomado, na hospedagem, por angústia das maiores sentidas na transcorrência de 

meses, senão há anos. 

Como é de costume, os ritos do axexê transcorreriam à noite; e sob a luz natural, 

não tínhamos muito o que fazer. Junto de mais sete ou oito “irmãos” que também se 

hospedaram ali, apenas esperávamos a chegada da penumbra para o início do cerimonial. 

Uma rotina completamente distinta da qual estávamos habituados, quando as manhãs e 

tardes estavam todas ocupadas pelas tarefas comuns no cotidiano de um terreiro. Na 

claridade precedente à celebração, a atmosfera parecia densa; a sonolência e indisposição, 

das mais intensas – eu cochilava várias vezes ao dia –; a passagem de uma ou duas horas 

equivaliam aos períodos matutinos e vespertinos inteiros; e o corpo parecia resistir sob a 

mínima necessidade de esforço: lavar a louça, apanhar folhas, encher um balde d’água na 

bica etc.; hora ou outra, era difícil até mesmo me manter em pé por mais do que alguns 

poucos momentos. No crepúsculo, com maior quantidade de adeptos chegados ao Ilê, já 

todos prontos, vestidos em trajes brancos, o ansiado manto da escuridão demorava a se 

completar, como passasse por todas tonalidades e nuances possíveis, nos céus, porém 

naquele único anoitecer. Enfim, no correr das cerimônias, o ritmo permanecia igualmente 

lento. Sentados rentes ao chão, mas acomodados nas esteiras, e movidos na marcação 

sonora imutável, hipnótica, dos instrumentos musicais rudimentares, entoávamos os hinos 
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fúnebres no mais arrastado compasso; e entre as canções, silêncios solenes. Nas danças, 

nesses eventos, ocasionais, as sombras – dos que ainda contam com uma –, no lume das 

velas, alcançavam paredes, lentas, fantasmagóricas. Todavia, não tão vagarosas quanto 

os passinhos miúdos de divindades antigas e manifestadas, nos momentos lhes 

reservados, nos “cavalos” mais seletos. Liturgia morosa, diferente das demais dentre as 

que eu já havia assistido. 

Após a terceira noite dos rituais, sucumbi. E não se tratou somente de tédio: em 

grande parte do tempo permanecido no terreiro, o meu peito parecia atado pelo nó da 

angústia, que, cada vez mais, me apertava; o ar faltava nos pulmões, e eu não encontrava 

as forças necessárias para buscá-lo; e tampouco achava ímpetos capazes de espantar o 

desânimo, irresistível, cuja ação impunha, a mim, necessidade dos cochilos pelos cantos 

improvisados. A essa prostração acompanhavam, aparentemente contraditórias, mas 

simultâneas, as tensões internas crescentes: palpitações vindas do âmago, todavia o corpo 

inerte, imerso na sonolência. Ao fim dos ritos daquela data, tomei coragem, mobilizei os 

superiores na cúpula e comuniquei o desespero. Obtive aval e poderia deixar a “roça” no 

dia seguinte, se assim quisesse. E já no nascer do sol, tão logo acordei, fui embora, bem 

cedo, enquanto todos ainda dormiam. Nos dias sequentes, na cidade, sobreveio a 

frustração surgida do fracasso por ter abandonado os aguardados e antropologicamente 

importantes axexês; desencanto agravado com a minha admissão acerca de o desconforto 

da estadia ter derivado, também, dos interesses e estímulos “civis”, existentes na vida 

exterior àquele local sagrado: eu não conseguira me desvincular o suficiente do “mundo” 

fora dali. E sei das dificuldades de então, no desvencilhar temporário dos laços pessoais 

construídos além do templo – e segundo a conhecida canção de Vinícius de Moraes, 

conforme respondem os orixás, “amor só é bom se doer”. No entanto, esfriado o calor 

dos eventos – não incoerentemente, glaciais –, vejo, agora, tal crise desencadeada, 

igualmente, por fatores decorrentes da própria dinâmica ora em curso no Ilê. Naqueles 

dias e noites, tudo funcionava sob ritmo inverso do vivenciado, ali, normalmente: era-nos 

permitido despertar tarde; os filhos-de-santo cochilavam nos entremeios das poucas 

tarefas diurnas; as refeições atrasavam; quase não tínhamos demandas a cumprir. Nos 

envolvia a marcha própria dos ancestres e das deidades antigas, originárias e afeitas aos 

ciclos (re)criadores – e essas eram as explicações acionadas de meus “irmãos”, frente às 

minhas queixas. E, de fato, ambos têm presença e irradiam suas forças nos axexês, como 

descritos, antes, neste capítulo.  
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Mais objetivamente, o argumento no qual pretendo chegar diz respeito às duas 

dimensões, cujos agentes e tempos são distintos, tangenciadas durante a derradeira série 

dos axexês de Woodume Azuanun. Afinal, no mito trazido por Bandeira (2010), exposto 

há pouco, humanos e divindades viviam juntos, compartilhavam do mesmo plano; e sob 

a arrogância negligente dos primeiros, Obatalá criou Iku, a Morte, capaz de lembrá-los 

da sua posição no cosmos. Essa narrativa traz implícito o pressuposto sobre, nós, seres 

materiais, termos adentrado uma temporalidade regulada mediante princípios outros 

daqueles vigentes no espaço primordial: aqui, de algum modo, o transcorrer da vida 

acontece conforme as determinações corporais rumo ao sabido, temido, agenciamento 

mortal; e do outro lado, no Orum, a ação já não pode ocorrer de novo, desde o suporte 

corpóreo daqui, fadado ao perecimento contínuo. Os processos temporais – indicados na 

evolução dos eguns – existem, mas as regências certamente são diversas das vividas no 

Aiê. Se isso está correto, quando o tangenciamento das ambientações é evocado no axexê 

e os limites de ambas são deliberadamente sobrepostos, os seus respectivos compassos 

também estarão imbricados, confundidos. Em termos formalmente antropológicos, minha 

crise teria sido deflagrada porque fui “afetado” por intensidades advindas do domínio 

habitual dos ancestres. Me submeti aos estímulos sensíveis, não racionalizáveis – todavia 

passíveis da retomada e descrição – e situados além das categorizações científicas, a 

exemplo dos experimentados na incursão de Jeanne Favret-Saada (2005) pela feitiçaria 

rural francesa. Conquanto os demais “irmãos” tenham sentido o efeito das distorções 

temporais, repeti algo do previsto nas sugestões da autora, inesperadamente enfeitiçada 

no curso de sua pesquisa no Bocage, pois “[...] [encaixei] essa carga de um modo meu, 

pessoal”; e, ainda assim, curiosamente, os “afetos”, íntimos, nas datas do cerimonial, 

condiziam aos elencados na parte da antropóloga: “[...] distúrbio provisório de percepção, 

uma quase alucinação [...] modificação das dimensões [...] sentimento de pânico, ou de 

angústia maciça” (p. 159). Essas implicações, imponderáveis, dificilmente tocaria os 

presentes de maneira mecânica e similar; o passível de, ali, me deslocar equivale ao deles, 

mas divergimos nos movimentos da percepção do si. Todos “afetados”, compareceram, 

eles, integralmente à repetição das noites fúnebres; no meu turno, a permanência 

extrapolava os limites toleráveis. Dadas as conexões mantidas com o exterior, adentrei, 

digamos, demasiado “vívido” nas irradiações dos antepassados, e, então, acusei os 

incômodos lançados dali. 

 



332 
 

 

Apesar do aparente fracasso em minha desistência, a crise, retomada, parece ter 

fornecido uma posição na qual eu pude avaliar questões, talvez, ignoradas se o episódio 

transcorresse de outro modo. Primeiro, adentrei nos ritos de evocação dos mortos, porém 

demasiadamente apegado aos dilemas da vida, e, disso, adveio o surto. Durante três dias, 

estive a vagar pelo terreiro na morosidade de um espectro antepassado, e, todavia, ainda 

bombardeado dos estímulos do “mundo”; sob ardor do vivo, ingressei na temporalidade 

habitual, lenta, daqueles já despedidos. E sofri. Essa não seria exatamente a situação dos 

eguns necessitados dos ritos cujos intuitos são guiá-los, impulsioná-los ao plano correto, 

visto suas constituições ontológicas? De certa maneira, só consegui me reestabelecer na 

medida em que, ali, liminar, assumi determinado caminho, e, nele, prossegui. No limite, 

experimentei intensidade de tipo não comunicável – porque os intangíveis, na maioria das 

interações, prescindem da sintaxe –, e, desse pressuposto, sem as potências cósmicas a 

me contar daquilo passado entre parte delas; tampouco imaginei, meramente projetei, 

algo sobre o “estar do outro lado”. Evidentemente, excluímos, também, a possibilidade 

FIGURA 42. WOODUME AZUANUN A ABENÇOAR UMA IAÔ (ACERVO DA CASA). 



333 
 

da identificação empática junto dos protagonistas das liturgias fúnebres, pois, no caso, 

ninguém leria esta descrição. Intuo as intervenções discretas terem, mesmo, 

providenciado, desde o alcance das restrições orgânicas, sensações análogas às dos 

fantasmas, antes da saída, de todo, do “círculo temporal” – como sugere a bela canção de 

Caetano Veloso, Oração ao Tempo –, visada com os axexês. Na via contrária daquele 

meu apego às coisas “mundanas”, dadas as revoluções no chamado “caldeirão astral”, 

suspeito, ademais, da exacerbação nas irradiações vindas do além, respingadas nos vivos: 

ambas as rotas, ingredientes perfeitamente medidos na composição de minhas dolorosas 

provações pessoais.  

* 

A saída da última série dos axexês dedicados a Woodume Azuanun não significou 

necessária e imediatamente o “assentamento” das coisas “fervilhadas” no dito “caldeirão 

do astral”. Dois dos membros da cúpula prosseguiam relativamente distantes, e o “filho” 

da conciliadora Ossanha parecia, ali, intermediá-los como podia. E a despeito da 

mensagem emitida por Oiá, na noite do “borí de abiã”, acerca do desejo divino de união 

no triunvirato, os meses corriam sem nenhuma resolução. A hipótese colocada acima, da 

segunda via desencadeada na minha crise, desde uma irradiação, mais exacerbada que o 

normal, das intensidades advindas do plano dos mortos, talvez ganhe força se 

considerarmos tendências expostas durante 2018. Àquela altura, entre os meses de março 

e maio, nosso calendário litúrgico fora interrompido nada menos do que três vezes, para 

a realização das despedidas póstumas, nas ocasiões, cada qual, de diferentes membros da 

“roça” – paralelamente, uma quarta pessoa, querida e próxima do templo, faleceu, embora 

não fosse frequentadora, dali, assídua. Tacitamente, todos pareciam concordar quanto à 

anormalidade daquilo, mas, certa vez, determinada “filha” do Azun Dan me expôs uma 

teoria, imagino, compartilhada, no íntimo, por outros fiéis. Na sua percepção, a Morte 

rondava o local, e arrastava, consigo, sucessivamente, adeptos; é provável, teria mirado, 

de início, os fisicamente mais vulneráveis – traço comum dos envolvidos nas perdas. 

Afora, isso decorria dos desentendimentos nos regentes das lideranças então indispostas, 

e, diante de Ogum, as forças representadas em Oiá respondiam, assim, no nosso mundo. 

Respaldado nos valores vigentes no Azun Dan – comunicados nas encadernações do seu 

fundador –, far-se-ia incoerente, pois, contemplar os fenômenos na chave das punições 

divinais. Novamente, Bastide (2001 [1958]) oferece um raciocínio passível de elucidar 

os sentidos mobilizados nas opiniões endógenas sobre acontecimentos vividos, ali, no 
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Azun Dan. Na abordagem dos dilemas sucessórios – evocados há pouco – no âmbito de 

um candomblé baiano, onde a potencial zeladora colide com os ogãs devotados a Xangô, 

ele menciona as baixas nessas fileiras masculinas: “[...] os defensores de Xangô eram 

atingidos [...] em suas vidas privadas ou em suas amizades mais queridas; o boato que 

corria era que [...] estavam envenenados [...] [e] os partidários de Oxum [...] tinham os 

trunfos na mão para mostrar que [...] Xangô devia submeter-se à sua esposa preferida” (p. 

246). Nos argumentos caros ao autor, defendidos na obra, as disposições dos humanos 

refletiriam as relações de força das deidades, dado, “nos candomblés, a luta dos 

indivíduos em torno do poder traduzi[ir]-se por um combate entre divindades que 

defendem seus filhos, mas que, ao dar a vitória a esses, aumentam o próprio mana” (p. 

247). Sob tal princípio, na contenda dos rebentos do vivífico Ogum e da fúnebre energia 

“angola”, surgida na “nagô” Iansã, a potencialização da segunda, pela “mãe”, quiçá tenha 

aguçado os ímpetos, ligados à morte, que lhes são peculiares. E faz-se importante, aqui, 

reter a ausência de exames morais ou maniqueístas ao modo cristão, visto as dinâmicas 

do pós-vida, domínio – não o único – característico da deusa Oiá, constituírem necessárias 

à própria organização do cosmos: ela encaminha os eguns na direção cabida, e, logo, 

conforta o despedido e familiares ainda viventes; atua nos processos requeridos para os 

renascimentos, a vida física. Enfim, de volta à interlocutora, os sucessivos axexês daquele 

ínterim conformavam expressão visível das batalhas no campo astral; os ânimos 

mortuários venciam e, no mesmo tempo, davam provas de as vontades e ímpetos deíficos 

prevalecerem, apesar dos valores e desejos na parte das pessoas carnais, imperfeitas. 

Tornada insustentável, a situação parece ter dado indicações de mudança logo na 

sequência da série fúnebre, quando, passado apenas um mês do terceiro desses axexês, o 

Ilê iniciou seu primeiro “filho” de Exu, dentre os aptos à sua manifestação no corpo. 

Pessoalmente, aquele marco já havia chamado minha atenção, pois, na véspera do 

“recolhimento”, estive no terreiro, e programara somente uma visita rápida, a fim de 

realizar alguma manutenção nos meus “assentos”; contudo, antes da saída dali, Woodume 

Aguessinum determinou, seco: “você vai ficar aqui por mais três dias”. Não posso, ainda, 

afirmar o sentido exato da minha retenção, mas isso foi coincidente com aquilo 

qualificado, depois, por certa interlocução, humana, como “nosso ‘barco’ do recomeço”. 

Na sua avaliação, a consagração, inédita, do noviço protegido de Exu, e mediante o qual 

seria possível trazê-lo à terra, vista em retrospectiva, conformara, sem dúvidas, 

reconfiguração das atividades posteriores ao intenso, e conturbado, lapso cujos limites se 
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deram no fervor incipiente da “caldeira astral”. “Exu significa reinício”, afinal, segundo 

as suas palavras. Outra teoria local e adensável desde os escritos de Roger Bastide (2001 

[1958]). Consta, na obra, o caráter reorganizador do deus, a partir da recriação da vida no 

plano terreno, conforme réplica das dinâmicas cósmicas originais. Especificamente, os 

mitos dizem o universo ter surgido do enlace de Oxalá, misto das intensidades aquáticas 

e etéreas, macho, e Odudua, a terra, fêmea – afora narrativas que fazem ambos um e 

andrógeno. E parcela dos contos acresce os humanos a compartilhar do habitat divinal, e 

até a ruptura – normalmente provocada na violação de tabus – e cisão nos dois planos 

fundamentais: Orum, das deidades, Aiê, dos mortais. Nesse, homens e mulheres perdem 

a dualidade basilar e, logo, dependem justo de Exu – lembremo-nos, o primogênito do 

cosmos, presença individual primeva, sabida dos segredos da procriação –, tanto como 

elo das dimensões quanto na reunião criativa sexual. Trata-se de um poder reparador do 

caos perante instauração da vida. Nas palavras do próprio autor: “[...] Exu vai continuar 

a desempenhar aqui o papel que já o vimos representar no cosmo, o de ‘ligar’ o [...] 

separado. Daí a ideia de [...] divindade fálica [...] O membro viril ereto de Exu [...] nada 

mais significa que a redescoberta do caminho rompido pela separação do céu e da terra” 

(p. 219). Isso em mente, compreende-se a aposta, dessa interlocução local, na potência 

capaz de restaurar as boas relações entre Aiê e Orum, lá, particularmente, no reestabelecer 

da aurora vivífica. De fato, poucas semanas após, no interior do lar de Xangô, orixá 

regente dos litígios jurídicos, a neta carnal da Ialorixá, prestes ao claustro iniciático, 

rogou à Iá Oiá Mufacy o privilégio para tê-la madrinha espiritual, “mãe-pequena”. Uma 

senha no desejo de pacificação, e, na formação ao redor da abiã – as futuras sacerdotisas 

–, indicativa do porvir: a continuidade. 

O triunvirato composto no recomeço da comunidade, após a morte física de 

Woodume Azuanun, selou, enfim, a paz nos seus elementos; e àquela altura, cumpridos 

todos os axexês do nosso pioneiro, a (re)união não deixava de ser uma retomada, passados 

21 anos da fatalidade, sob novo impulso, do próprio reinício. Contudo, se, no candomblé, 

as relações dos mortais comportam, submissas, incidências do divino, esse, expresso nas 

energias naturais, os processos cíclicos da natureza são replicados entre nós, humanos. 

Todo pulso de renovação terá, pois, seu fim. Em dezembro de 2019, quando este texto já 

estava encaminhado, faleceu “Dona” Ana Santos Novais, Ialorixá Bagunin, primeira 

herdeira de nossa “roça”, Ilê Asé Azun Dan. Suas cerimônias póstumas se prolongaram 

durante toda uma semana, no final de fevereiro e entrada do mês conseguinte, neste ano, 
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2020. Até pelo caráter recente do acontecimento, não houve qualquer rito de escolha 

sucessória, mas, tacitamente, tudo aponta a herança da casa por Woodume Aguessinum – 

líder ritual comum e morador permanente daquele terreno sagrado desde a despedida do 

proprietário original, há vinte e cinco anos. Me arriscaria, aqui, como representante da 

totalidade dos frequentadores do Ilê, a dizer que, para quem vivencia e aprende 

candomblé nos comandos dele – o Woodume –, dificilmente alguém, deus ou gente, se 

oporia, mesmo, à aparente “missão” assumida, agora, de sua parte. Retrospectivamente, 

isso apenas confirma outra das tantas “cartas marcadas” na história local: a ferramenta de 

Ossanha sempre permaneceu cravada no axé do abassá – força, essa, “plantada”, 

inclusive, por ele. Nos tempos da eleição de Iá Bagunin, no entanto, a liderança 

ritualística era ojé – sacerdote dos eguns, no culto paralelo, complementar, ao das 

deidades –, e desprovido daquelas “obrigações” exigidas, então, do virtual prosseguidor. 

FIGURA 43. WOODUME AGUESSINUM E IALORIXÁ BAGUNIN, NA APRESENTAÇÃO PÚBLICA DA NETA CARNAL 

DESSA ÚLTIMA, A ABENCOÁ-LA JUNTO DOS DEMAIS IAÔS, SEUS "IRMÃOS" (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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Depois, sabemos, repassou o cargo e adquiriu habilitação de Woodume, condizente com 

a recente direção, formalmente exercida. A partir daqui, as “marcações” nas “cartas” de 

hoje vislumbraremos apenas no futuro; todavia, seguros na certeza sobre fins, nos 

candomblés, conterem recomeços. Aos que foram, uma trajetória os aguarda nas novas 

vidas, espirituais. A Morte, enquanto agência e “passagem”, afinal, não encerra nada, só 

recria; mas o esquecimento, esse, sim, é terror das existências. E, aqui, seguimos, de novo, 

em nova fase, confiantes na sabedoria divina. 

 

À memória de “Dona” Ana Santos Novais, Ialorixá Bagunin, 

primeira herdeira do Ilê Asé Azun Dan. 

Laróyè, Exu! Ogum, Ògún Ieé! 

FIGURA 44. IALORIXÁ BAGUNIN (AUTORIA DESCONHECIDA). 
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