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“Coci ewê 

Coci Orixà 

Ewê ô, Ewê Orixà 

Sem folha não tem sonho 

Ewê ô, Ewê Orixà 

Sem folha não tem festa 

Ewê ô, Ewê Orixà 

Sem folha não tem vida 

Sem folha não tem nada.” 



 
 

 

RESUMO 

 

O candomblé no Brasil tem sido objeto de estudo ao longo dos anos. Grandes 

autores como Roger Bastide, Reginaldo Prandi e Nina Rodrigues se debruçaram 

sobre suas práticas e ritos. Dando continuidade aos estudos que buscam 

compreender o funcionamento dessa religião de matriz africana, o presente 

trabalho tomará para análise um terreiro de candomblé de nação Ketu localizado 

no município goiano de Águas Lindas de Goiás, o Ilê Axé Odé Erinlé. 

O principal objetivo é cartografar e analisar a rede de agentes, e a agência dos 

elementos presente nesse terreiro, os quais constituem, sustentam e mobilizam 

a crença e a fé. Para tanto, serão empregados de forma seletiva determinados 

pontos da Teoria Ator Rede (TAR), do antropólogo, sociólogo e filósofo francês 

Bruno Latour. Como fornece elementos suficientes para que sua abordagem seja 

ampliada para outras áreas de pesquisa, certos pontos de sua teoria social 

alternativa, como a simetrização entre humanos e não-humanos e a figura do 

ator/actante, serão tomados como pontos de partida.  

Entretanto, haja vista que o campo nos apresentou novos elementos e Latour se 

limitou à simetrização de humanos e não-humanos, desconsiderando, assim, 

outros seres que não são passíveis de enquadramento em nenhum dos dois 

grupos, necessitamos ir adiante. Desta forma, apoiados na TAR, analisamos a 

agência dos elementos humanos, não-humanos - animais, vegetais e minerais -

, e daqueles considerados super-humanos, os orixás, para o estabelecimento do 

ritual em tela. 

Para atingir os objetivos propostos foram utilizadas notas obtidas por meio de 

uma pesquisa etnográfica realizada junto ao Ilê Axé Odé Erinlé, na qual a técnica 

da observação participante foi adotada ao longo de quase três anos. Vale 

destacar que, após esse período, a pesquisadora se iniciou na religião. Assim, 

para além das notas, também utilizamos dados obtidos por meio de nossa 

vivência particular na comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Candomblé in Brazil has been the subject of study over the years. Important 

authors such as Roger Bastide, Reginaldo Prandi and Nina Rodrigues focused 

on it’s practices and rites. Giving continuity to the studies that have tried to 

understand the functioning of this African matrix religion, the present work will 

take for analysis a terreiro of candomblé (Ketu nation) located in the goiano’s 

county of Águas Lindas de Goiás, the Ilê Axé Odé Erinlé. 

The main objective is to map and analyze the network of agents, and the agency 

of the elements present in this terreiro, which constitute, sustain and mobilize it’s 

faith and beliefs. In this sense, certain points of the Theory Network Actor (ANT), 

of the anthropologist, sociologist and French philosopher Bruno Latour, will be 

used. As Latour provides enough elements for his approach to be expanded to 

other areas of research, certain points of his alternative social theory, such as the 

symmetry between humans and nonhumans and the figure of the actor / actant, 

will be taken as starting points. 

However, as the field of research presented us with new elements and Latour 

limited himself to the symmetrization of humans and nonhumans, thus 

disregarding other actors who can not be framed in one of the two groups, we 

need to go further. In this way, supported by the ANT, we analyze the agency of 

human, non-human elements - animals, plants and minerals - and of those 

considered superhuman, the orixás. 

To achieve the proposed objectives, we used notes obtained through an 

ethnographic research carried out with Ilê Axé Odé Erinlé, in which the 

participant’s observation technique was practiced over almost three years. It 

should be mentioned that, after this period, the researcher joined the religion. 

Thus, in addition to the notes, we also use the data obtained through our personal 

experience in the community. 
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INTRODUÇÃO  

 

Juntamente com os 4,8 milhões de africanos traficados para o Brasil, 

vieram seus cultos religiosos, suas crenças e suas divindades. Já em solo 

brasileiro, grupos étnicos diversos como os Nagôs - denominação geral dos 

Iorubás -, os Ewés, os Fons, e os Bantus se estabeleceram e introduziram 

distintos tipos de cultos. Um desses cultos, o candomblé, foi fortemente difundido 

no Brasil e, no intuito de diferenciá-lo conforme suas especificidades, adotou-se 

a denominação “nação” para fazer referência às suas etnias de origem1. Por 

exemplo, a nação Ketu é proveniente dos povos Nagôs-iorubás, a nação Jeje 

dos Ewés e dos Fons e a nação Angola dos Bantus. Ainda hoje, o termo nação 

é utilizado para diferenciar os seguimentos do candomblé, que, em suma, se 

distinguem pelo panteão de divindades veneradas, os toques e a língua sagrada 

adotada.  

No presente trabalho tomar-se-á para análise um terreiro de candomblé 

de nação Ketu localizado no município goiano de Águas Lindas de Goiás, o Ilê 

Axé Odé Erinlé. O principal objetivo é cartografar e analisar a rede de agentes, 

e a agência dos elementos presente nesse terreiro, os quais constituem, 

sustentam e mobilizam a crença e a fé. Para tanto, serão empregados de forma 

seletiva determinados pontos da Teoria Ator Rede (TAR), do antropólogo, 

sociólogo e filósofo francês Bruno Latour. Como fornece elementos suficientes 

para que sua abordagem seja ampliada para outras áreas de pesquisa, certos 

pontos de sua teoria social alternativa, como a simetrização entre humanos e 

não-humanos e a figura do ator/actante, serão tomados como pontos de partida.  

Nosso objetivo, ao nos depararmos com o campo de pesquisa, exigiu que 

fôssemos adiante, haja vista que Latour se limitou à simetrização de humanos e 

não-humanos, desconsiderando, assim, outros seres que não são passíveis de 

enquadramento em nenhum dos dois grupos. Desta forma, apoiados na TAR, 

analisaremos a agência dos elementos humanos, não-humanos - animais, 

                                                           
1 Importa destacar a existência de outras religiões de matriz africana, como o culto de Ifá. 

Todavia, elas não tiveram grande disseminação pelo Brasil como o candomblé.  
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vegetais e minerais -, e daqueles considerados super-humanos, os orixás, para 

o estabelecimento do ritual em tela. O prefixo “Super” aqui é tomado em seu 

significado de posição superior, além. Esta nova miríade de agentes é 

fundamental em contextos religiosos, sem a qual tal rede formada para a 

manutenção da crença não se sustentaria.   

Para atingir os objetivos propostos serão utilizadas notas obtidas por meio 

de uma pesquisa etnográfica realizada junto ao Ilê Axé Odé Erinlé, na qual a 

técnica da observação participante foi adotada ao longo de quase três anos. Vale 

destacar que, após esse período, a pesquisadora se iniciou na religião. Assim, 

para além das notas, também utilizaremos dados obtidos por meio de nossa 

vivência particular na comunidade.  

O Ilê Axé Odé Erinlé foi escolhido para a etnografia em questão haja visto 

que a pesquisadora é uma das filhas da casa. Tal fato proporcionou maior 

abertura e maior contato com o candomblé Ketu. A pesquisa se deu em meio às 

funções da casa, na qual as notas foram tomadas entre uma e outra atividade2. 

O Ilê foi acompanhado por cerca de quase três anos. Entretanto, apenas no 

último ano foi tomado como objeto de pesquisa.  

Ainda que a escolha do Ilê como objeto de pesquisa tenha facilitado o 

acesso ao dia-a-dia de uma casa de candomblé, o acesso ao “conhecimento” foi 

paulatino. No candomblé, em todas as suas nações, vários ensinamentos só 

podem ser compartilhados em determinados momentos, especialmente após o 

cumprimento de uma série de etapas. A isso soma-se o fato de que toda sua 

cultura é transmitida oralmente. Assim, a falta de registros escritos sobre ervas, 

banhos, pratos, oferendas, rezas, etc, contribuiu para retardar o acesso à 

determinadas informações. De toda forma, uma série de conhecimentos foram 

compartilhados pelos mais velhos da religião. Vale pontuar que a finalidade 

acadêmica das perguntas facilitou para que as respostas fossem cedidas a uma 

abiã.3 

                                                           
2 O período no qual a casa está em atividade é chamado de “função”. Nesses momentos, o trato 

entre os componentes do Ilê segue uma hierarquia religiosa. 
3 Nominação dada aos filhos de santo que não são iniciados. 
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É válido ressaltar ainda o contato estabelecido com outras nações de 

candomblé, como a nação de Angola, ao logo desses três anos de imersão. A 

existência de “casas irmãs”, irmandade estabelecida pela proximidade dos 

sacerdotes ou ainda pela proximidade geográfica, faz com que os filhos de santo 

dessas casas convivam e estreitem laços afetivos. Tal convívio permitiu que 

alguns fatos observados pudessem ser comparados entre duas nações, 

ampliando, assim, o campo de observação. 

 

1 A REDE 

 

Bruno Latour e outros teóricos da Teoria Ator Rede (TAR) propuseram 

uma redefinição da noção de social ao inserirem em um mesmo plano simétrico 

os atores humanos e não-humanos. Diferentemente de outros sociólogos, 

buscaram uma nova maneira de compreender o social, não mais de forma 

segmentada, mas sim a partir das associações que se estabelecem entre todos 

os elementos – que são heterogêneos e tratados de forma simétrica – presentes 

em uma rede de relações. Os autores da TAR conferem agência aos elementos 

não-humanos, também denominados actantes, e entendem que seus 

agenciamentos geram redefinições da realidade, proporcionando, assim, redes 

com novas morfologias4.  

Da mesma forma, ao acompanharmos o Ilê Axé Odé Erinlé notamos uma 

ausência de dicotomização e assimetrizações entre os elementos humanos e 

não-humanos. Em uma religião onde tudo é sagrado, todos os elementos são 

vistos como atores. Deste modo, utilizando-nos da TAR, visualizamos a grande 

importância conferida aos não-humanos no candomblé. Observamos que eles 

são elementos indispensáveis e possuem um papel-chave no culto.  

Entretanto, após penetrarmos na rede e participarmos de sua dinâmica, 

notamos um novo elemento que também possui agência sobre ela e que não 

pode ser classificado tão somente como não-humano, o orixá. Optamos por 

adotar uma nova terminologia para esse elemento – super-humanos – e notamos 

                                                           
4 Para a discussão de simetria na teoria do ator-rede, ver Latour (2008). 
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que a intensidade de sua agência permite que seja colocado em simetria com as 

duas outras categorias consideradas por Latour, os humanos e não-humanos na 

produção e reprodução dos rituais.  

Por meio da observação participante conseguimos visualizar a agência 

dos super-humanos sobre os humanos e os não-humanos. Percebemos que 

eles se entrelaçam de tal maneira que, em determinados momentos, humanos e 

super-humanos passam a ser um só, agindo e alterando todo o restante da rede. 

Em outros momentos, não-humanos e super-humanos se confundem e já não é 

possível distinguir o que é orixá e o que é natureza. 

Por exemplo, quando se dá a incorporação de um orixá em um babalorixá 

em uma festa, todo o restante da rede, momentaneamente configurada em 

formato de xirê, é alterado. Naquele momento, a incorporação é a primeira 

agência desse super-humano que resolveu vir ao aiyê.5 A partir daí, todos 

aqueles que são rodantes e foram iniciados por esse babalorixá também 

incorporam6. É como se uma rede de incorporações fosse ativada pelo elemento 

espiritual proveniente da incorporação do babalorixá. Funciona como se uma 

conexão espiritual fosse ativada e o elemento que ativou a incorporação fosse 

compartilhado. Essas incorporações, em razão de uma incorporação anterior, 

são a segunda agência dos orixás. A rede é então alterada em razão das 

energias ali presentes. Daí em diante, são os super-humanos que conduzem a 

festa e continuam agindo sobre os espectadores. Eles deixam de ser apenas 

divindades e passam a agir e provocar transformações na rede.  

Ainda durante a observação, notamos que a incorporação é um dos 

pontos de intersecção dessa rede. É o ponto no qual humanos, não-humanos e 

super-humanos se encontram e se transformam mutuamente. A incorporação, 

como um todo, faz com que uma diversidade de coisas se modifiquem. O 

cenário, o rito, as roupas, as pessoas, os tratamentos interpessoais, as relações 

entre humano e sagrado, etc., são alterados a partir dela. Até mesmo aqueles 

elementos humanos da rede que não incorporam, como as equedes e os ogãs 

                                                           
5 Xirê é uma dança em formato de roda que é utilizada para a evocação dos orixás. 
6 Rodante é o termo usado para designar aquelas pessoas que incorporam os orixás. 
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são influenciados por essa agência. Veremos mais adiante que, apesar de serem 

adeptos que não entram em transe, também sentem a presença do sagrado de 

maneiras distintas. Deste modo, seguindo a narrativa da TAR, a incorporação 

será compreendida como um ponto de passagem obrigatório (CALLON, 1986), 

a partir do qual todos os elementos da rede são definidos. 

Roger Bastide, em seu livro O Candomblé da Bahia (1961), analisa a 

incorporação ou possessão, como o momento em que não existem mais 

fronteiras entre natural e sobrenatural. Para Bastide, é o êxtase alcançado na 

possessão que realiza a comunhão desejada entre fiel e deus. Utilizando-nos 

dos termos da TAR, a incorporação pode ser vista como uma ocasião de 

completa simetria entre humanos e super-humanos, na qual agem e sofrem 

agências. É uma aliança ou associação necessária que se produz por meio de 

agências conjugadas que interferem na disposição dos outros agentes da rede. 

Como diria Carmen Opipari em O candomblé: imagens em movimento (2009), é, 

também, um processo de imbricação entre o sagrado e o profano. 

A agência de um super-humano sobre um rodante – especificamente por 

meio da incorporação – altera a forma como esse humano trata os demais, bem 

como a maneira que ele é tratado pelos outros atores da rede. Por exemplo, um 

iyawô é tratado de determinado modo até o momento em que incorpora seu 

orixá. A partir daí, sobretudo por ser o super-humano e não mais o humano, lhe 

são conferidas todas as honras possíveis. Primeiramente, retira-se os seus 

sapatos e logo depois são vestidas as roupas litúrgicas daquela divindade.  

Nesta linha, Bastide explica que o ato de tirar os sapatos trata-se de 

despojar o indivíduo de sua personalidade humana, para que retorne à condição 

de deus. Já Reginaldo Prandi, argumenta que a incoporação constitui uma 

grande possibilidade de expressão individual. Segundo ele,   

  

Não é o pobre, é o deus; não é o que se sente culpado e recalcado, 

mas sim o que tudo pode, o que afasta as frustrações que uma vida 

social, na maioria das vezes amesquinhada pela falta de dinheiro, 

conforto e de repertórios culturais que ele distingue como importantes, 

lhe impõe na vida fora da religião. (PRANDI, 1991, pág. 182,183). 
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Tal exemplo mostra novamente como a incorporação altera a 

configuração da rede. Elementos que antes estavam dispostos de determinada 

forma passam a ter uma outra configuração. Por isso, preferimos tratar esta rede 

simetricamente, sem considerá-la um fenômeno meramente natural, humano ou 

sobrenatural.  

Há uma comunicação entre os elementos e uma relação de troca marcada 

pela ausência de passividade. Assim, a rede presente no candomblé não parece 

ter início ou fim. Os elementos se articulam em rede de tal forma que excedem 

o orun e chegam até o aiyê e vice-versa. Uma vez que os elementos que a 

compõem possuem suas agências alteradas conforme cada momento e cada 

situação, a rede do candomblé ganha uma geometria própria e que adquire 

formatos distintos. 

Vejamos, abaixo, em uma das várias disposições possíveis, alguns 

elementos que compõem a rede do candomblé: 

Figura 01. A rede de candomblé em um dos seus formatos possíveis. Elaboração da 

autora. 
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Os elementos listados acima são alguns daqueles que compõem a rede. 

É sabido que o candomblé também é sustentado por fundamentos e princípios 

imensuráveis. Entretanto, não é objetivo do presente trabalho destrinchar os 

segredos mais íntimos dessa religião. Assim, no intuito de colaborar para a 

compreensão da dinâmica de articulação entre o mundo espiritual e o não 

espiritual, descreveremos em seguida alguns dos elementos que compõem a 

rede. Além de colaborar para a análise de suas agências, a descrição contribuirá 

para a compreensão do processo de produção de existência de cada um dos 

actantes. 

 

2 O CANDOMBLÉ KETU 

 

O candomblé, segundo alguns estudiosos e praticantes, tem mais de 300 

anos e passou por várias ressignificações, grande parte delas realizadas para 

que não se extinguisse frente a outras religiões cristãs, em especial ao 

catolicismo. Reginaldo Prandi aponta que 

Quando se trata das religiões afro-brasileiras, as estatísticas sobre os 

seguidores costumam oferecer números subestimados, o que se deve 

às circunstâncias históricas nas quais essas religiões surgiram no 

século XIX, quando o catolicismo era a única religião tolerada no País, 

a religião oficial, e a fonte básica de legitimidade social. Para se viver 

no Brasil, mesmo sendo escravo, e principalmente depois, sendo negro 

livre, era indispensável, antes de mais nada, ser católico. Por isso, os 

negros que recriaram no Brasil as religiões africanas dos orixás, 

voduns e inquices se diziam católicos e se comportavam como tais. 

Além dos rituais de seu ancestrais, freqüentavam também os ritos 

católicos. Continuaram sendo e se dizendo católicos, mesmo com o 

advento da República, no fim do século XIX, quando o catolicismo 

perdeu a condição de religião oficial e deixou de ser a única religião 

tolerada no país. Desde o início as religiões afro-brasileiras se fizeram 

sincréticas, estabelecendo paralelismos entre divindades africanas e 

santos católicos, adotando o calendário de festas do catolicismo, 

valorizando a frequência aos ritos e sacramentos da Igreja católica. 

(PRANDI, 2004, pág. 225). 

 

O candomblé Ketu é uma nação oriunda dos povos nagôs-iorubás que 

pratica o culto aos orixás.  Os orixás - deuses africanos que se materializam na 
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terra através de seus fiéis - são os componentes primordiais dessa religião7. Por 

meio do culto à essas entidades sobrenaturais, os candomblecistas buscam 

estabelecer um equilíbrio entre o mundo invisível (orun) e o mundo visível (aiyê). 

No Ketu, a maior nação do candomblé, cultua-se uma média de vinte orixás. 

Outros elementos também são venerados e até mesmo considerados 

divindades, como o Ori, a cabeça, que é a individualidade de cada ser humano 

divinizada na terra e reverenciada em todos os rituais. 8 

 

2.1 O ILÊ AXÉ ODÉ ERINLÉ 

 

O Ilê Axé Odé Erinlé9, em português “Casa de Oxóssi Erinlé”, foi aberto 

publicamente em 2011. A casa de Oxóssi é dirigida pelo babalorixá Ricardo Ty 

Odé, iniciado no candomblé há 25 anos em Pirapora, Minas Gerais. Localizado 

no município goiano de Águas Lindas de Goiás, que possui aproximadamente 

cerca de 200 mil habitantes, o Ilê Axé segue o padrão da maioria dos terreiros: 

situa-se em uma cidade periférica. Águas Lindas de Goiás pertence à Região 

Integrada do Entorno do Distrito Federal (RIDE), fica a 70 quilômetros de Brasília 

e, segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), é um dos 

100 municípios mais violentos do país. 

O processo de intolerância e expulsão dos terreiros das áreas urbanas 

certamente contribuiu para seu distanciamento - tal fato carece de maiores 

estudos -, mas, argumentos como “é preciso estar mais perto da natureza” 

também são empregados no momento em que se questiona o porquê da escolha 

do local para a construção de determinados terreiros. 

                                                           
7 A partir de agora, quando nos referirmos ao candomblé Ketu, adotaremos apenas o termo Ketu.  
8 O ritual específico de louvação ao Ori, a cabeça, é chamado Bori. Nesse ritual lhe são oferecidos 

diversos alimentos cujo propósito é trazer equilíbrio e paz. 
9 No presente texto serão utilizados como sinônimos as palavras: casa de santo, terreiro, 

barracão, roça, Axé e Ilê, já que todas as palavras listadas possuem o mesmo significado. 
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Quando se usa como parâmetro alguns terreiros tradicionais de Salvador, 

como o Ilê Axé Opó Afonjá de Mãe Stella de Oxóssi ou o Ilê Iyá Omin Axé Iyá 

Massê (Terreiro do Gantois) de Mãe Carmem, o espaço físico do Ilê Axé Odé 

Erinlé torna-se relativamente pequeno. No entanto, o “axé” de cada Ilê não é 

mensurado por sua dimensão espacial ou pelo número de filhos. Cada casa 

possui o seu prestígio próprio, seja pela administração espiritual adotada pelo 

sacerdote ou pelo gerenciamento dos deuses recebidos. Frequentemente, o Ilê 

recebe muitos amigos, curiosos, iniciados e simpatizantes em suas festas 

públicas. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Festa do orixá Oxóssi, patrono da casa. Foto: Ogã Luiz Alves. 

 

Atualmente, o Ilê é composto por cerca de dez pessoas, sendo a maioria 

jovem, e ninguém vive no espaço físico do terreiro. O perfil dos filhos de santo 

mais jovens é bem semelhante. A maioria cursou ou está cursando nível superior 

e optaram por cursos na área de humanas, como história e sociologia. Já o 

babalorixá Ricardo Ty Odé, é formado em artes cênicas e é professor na rede 

de ensino do Distrito Federal. 
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Foto 2: Festa do orixá Oxóssi, patrono da casa. À esquerda, o babalorixá Ricardo 

Ty Odé. Foto: Ogã Luiz Alves. 

 

Como é uma casa pequena, o número de toques – festas públicas – é 

menor, dada a necessidade de conciliar o calendário da casa com o de seus 

integrantes. Reúnem-se todos nas vésperas de cada função – momento em que 

as atividades religiosas são desenvolvidas e o barracão é preparado espiritual e 

fisicamente. Findadas as atividades religiosas que são restritas aos integrantes 

da casa, a festa pública e a organização do terreiro – durante a qual todos, 

independentemente da posição ocupada no culto, trabalham – os integrantes 

retornam à suas casas.  

A cada quarto semanas os filhos de santo também comparecem ao Ilê 

para a manutenção do espaço físico. Haja vista que ninguém mora no terreiro, 

os filhos se reúnem nesse período para organizar o espaço e programar as 

atividades religiosas constantes do calendário da casa. Ademais, também vão à 

roça ocasionalmente para a realização de atividades espirituais pontuais, como 

ebós e boris10 dos próprios filhos ou de clientes. 

                                                           
10 Os ebós são entendidos como rituais de limpeza no candomblé. Existem ebós específicos para 

finalidades especificas. De maneira simplista, podemos dizer que, utilizando-se de várias 
comidas rituais, transfere-se para os alimentos aquilo que espera libertar. A necessidade de se 
“tomar” ou “tirar” um ebó varia de pessoa para pessoa. Em geral, o próprio jogo indica os ebós 
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2.2 OS AGENTES DO CANDOMBLÉ KETU  

 

2.2.1 Os Orixás 

 

No candomblé Ketu, as principais divindades cultuadas são chamadas de 

orixás. Em outras nações, como a Angola e o Jeje, recebem os nomes de Nkises 

ou voduns. No Ketu, os principais orixás cultuados são: Exu, Ogum, Odé, Ossain, 

Nanã, Omolu, Oxumarê, Ewa, Obá, Oxum, Logun Edé, Oyá, Ibeji, Xangô, 

Yemanjá e Oxalá. Importa destacar entretanto que cada um desses orixás 

percorrem caminhos espirituais diferentes, o que acaba fazendo com que um 

mesmo orixá possua diversas “qualidades”. Por exemplo, Oxum Kare, Oxum 

Ijimu, Oxum Iponda, seriam qualidades do mesmo orixá, Oxum. Cada um desses 

deuses africanos, ao mesmo tempo que se assemelham aos seres humanos, 

são relacionados à forças da natureza. As tempestades, por exemplo, são vistas 

como manifestações de Oyá, a rainha dos ventos. As ondas agitadas como 

façanhas de Yemanjá e os raios como expressões furiosas de Xangô.  

No Brasil, todo orixá possui um sistema simbólico particular composto de 

rezas, cores, comidas, cânticos, elementos da natureza, minerais, espaços 

físicos e até mesmo dia da semana. Por exemplo, a Odé é dedicada a quinta-

feira, a cor azul-turquesa e as florestas. A Exu é dedicada a segunda-feira, as 

cores preto e vermelho e os mercados. A Oxum é dedicado o sábado, a cor 

amarela e os rios.  

Os orixás também possuem itans específicos, termo ioruba 

correspondente a mito, que revelam situações e emoções já vividas por eles e 

que são, de certa forma, próximas das vivenciadas pelos homens, como amor, 

paixão, desejo e inveja. É por meio dos itans que o candomblé Ketu dá 

continuidade às suas crenças. Esses mitos são utilizados em diversas situações 

para explicar as peculiaridades de determinados orixás ou ainda para elucidar 

situações adversas que acometem seus devotos. 

                                                           
como recursos para amenizar situações complicadas. Assim, existem ebós para nos livrar de 
doenças, de vícios, etc. 
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Em seu livro A mitologia dos Orixás (2000), Reginaldo Prandi apresenta 

um itan sobre Ossain que ilustra porque esse orixá é considerado o dono das 

folhas: 

Ossaim, filho de Nanã e irmão de Oxumarê, Euá e Obaluae, era o 
senhor das folhas, da ciência e das ervas, o orixá que conhece o 
segredo da cura e o mistério da vida. Todos os orixás recorriam a 
Ossaim para curar qualquer moléstia, qualquer mal do corpo. Todos 
dependiam de Ossaim na luta contra a doença. Todos iam à casa de 
Ossaim oferecer seus sacrifícios. Em troca Ossaim lhes dava 
preparados mágicos: banhos, chás, infusões, pomadas, abô, 
beberagens. Curava as dores, as feridas, os sangramentos; as 
disenterias, os inchaços e fraturas; curava as pestes, as febres, órgãos 
corrompidos; limpava a pele purulenta e o sangue pisado; livrava o 
corpo de todos os males. Um dia Xangô, que era o deus da justiça, 
julgou que todos os orixás deveriam compartilhar o poder de Ossaim, 
conhecendo o segredo das ervas e o dom da cura. Xangô sentenciou 
que Ossaim dividisse suas folhas com os outros orixás. Mas Ossaim 
negou-se a dividir suas folhas com os outros orixás. Xangô então 
ordenou que Iansã soltasse o vento e trouxesse ao seu palácio todas 
as folhas das matas de Ossaim para que fossem distribuídas aos 
orixás. Iansã fez o que Xangô determinara. Gerou um furacão que 
derrubou as folhas das plantas e as arrastou pelo ar em direção ao 
palácio de Xangô. Ossaim percebeu o que estava acontecendo e 
gritou: “Euê uassá!” “As folhas funcionam!” 
Ossaim ordenou às folhas que voltassem às suas matas e as folhas 
obedeceram às ordens de Ossaim. Quase todas as folhas retornaram 
para Ossaim. As que já estavam em poder de Xangô perderam o axé, 
perderam o poder de cura. O orixá-rei, que era um orixá justo, admitiu 
a vitória de Ossaim. Entendeu que o poder das folhas devia ser 
exclusivo de Ossaim e que assim devia permanecer através dos 
séculos. Ossaim, contudo, deu uma folha para cada orixá, deu uma 
euê para cada um deles. Cada folha com seus axés e seus ofós, que 
são cantigas de encantamento, sem as quais as folhas não funcionam. 
Ossaim distribuiu as folhas aos orixás para que eles não mais o 
invejassem. Eles também podiam realizar proezas com as ervas, mas 
os segredos mais profundos ele guardou para si. Ossaim não conta 
seus segredos para ninguém, Ossaim nem mesmo fala. Fala por ele 
seu criado Aroni. Os orixás ficaram gratos a Ossaim e sempre o 
reverenciam quando usam as folhas. (PRANDI, 2000, pág. 153). 
 

Os orixás são figuras centrais no candomblé. São seres responsáveis por 

grandes feitos passados e que tornaram-se dignos de cultos sagrados. 

Posteriormente, a sua contínua adoração nesses cultos os teriam ascendido à 

categoria de divindade. O culto a eles demanda responsabilidade, dedicação e 

devoção. Sacrifícios, tanto pessoais quanto materiais, são feitos frequentemente 

pelos adeptos ao culto.  

Mariana Lima em sua tese de doutorado sobre os filhos do orixá Logun 

Edé traduz bem as implicações de ser um candomblecista: 
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A observação inicial sobre a vivência no terreiro apontava, de meu 
ponto de vista, para uma religiosidade rigorosa sobre os hábitos e 
atitudes dos indivíduos adeptos, mesmo em espaços que em princípio 
não estejam imediatamente relacionados à liturgia sagrada de um 
terreiro, por exemplo. Os corpos, os comportamentos, a ingestão de 
substâncias, a fala, o gestual, as roupas, no mundo fora do espaço 
ritual do terreiro, tudo parecia intensamente regulado pela vida de 
santo. A adesão ao culto dos òrìṣà demanda uma dedicação rigorosa 
a preceitos que ultrapassam o espaço específico do culto inscrevendo 
nas vidas dos filhos e em seus corpos marcas e práticas que 
demandam um longo processo de reeducação e dedicação positiva 
nos aprendizados sobre o òrìṣà. (LIMA, 2013, pág. 11). 

 

Além da devoção, o fiel precisa se readaptar e reeducar. A reeducação 

nos terreiros é sempre complicada. Primeiramente porque cada filho ou filha de 

santo possui uma trajetória particular de vida que acaba refletindo sobre as 

práticas diárias de uma roça de candomblé. Segundamente, como bem 

apontado por Mariana Lima, porque diversos aspectos do culto ultrapassam o 

espaço da roça e tornam-se presentes no dia-a-dia dos adeptos. Assim, 

restrições – alimentares, sexuais, comportamentais – antes não existentes 

passam a fazer parte do cotidiano dessas pessoas. Por exemplo, o uso da cor 

branca é exigido em todas as sextas-feiras e nos dias correspondentes ao seu 

orixá. Assim, a um filho de santo de Odé é recomendado usar branco na quinta-

feira, dia consagrado a esse orixá, e na sexta-feira, dia consagrado a Oxalá.  

No que concerne aos sacrifícios materiais, eles são necessários diante de 

certos ritos como os boris, os ebós, as iniciações ou o pagamento de 

obrigações.11 Há uma cultura de solidariedade nos terreiros que faz com o que 

custo das obrigações para os filhos de santos sejam abrandados. Entretanto, 

ainda assim, os gastos costumam aumentar de acordo com a obrigação que se 

irá pagar, já que com o passar dos anos aumenta a quantidade de itens que 

serão ofertados aos orixás. 

Em geral, ser um iniciado para o orixá demanda, acima de tudo, paciência. 

Afinal, para além de tudo já apontado, ganha-se uma nova família, com pai/mãe, 

                                                           
11 Os ritos conhecidos como “obrigações de anos” são vistos como um momento de renovação 

dos votos com os orixás. Pagam-se as obrigações de 01, 03, 07, 14 e 21 anos. No caso dos 
iyawôs, iniciados rodantes, é aos sete anos de feitura que se alcança a maior idade no santo, 
tornando-se, assim, um Egbomi - um “mais velho”. 
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irmãos, tios, avós, etc, o que faz com a mesma dinâmica vivenciada com a família 

consanguínea se repita na espiritual.  

 

2.2.2 O axé 

 

O termo axé, no yorubá “àse”, significa energia, poder ou força presentes 

em cada ser ou em cada coisa. O axé é a grande força sobrenatural do 

candomblé. É uma energia mística que se espalha em todo o terreiro e um dos 

pilares que colaboram para sua sustentação. Como diria Juana Elbein dos 

Santos em Os Nagôs e a morte: Pàde, Àsèsè e o culto Ègun na Bahia (1977): 

 

É a força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer 

e o devir. Sem àse, a existência estaria paralisada, desprovida de toda 

a possibilidade de realização. É o princípio que torna possível o 

processo vital. Como toda força, o àse é transmissível; é conduzido por 

meios materiais e simbólicos e acumulável. É uma força que só pode 

ser adquirida pela introjeção ou por contato. Pode ser transmitida a 

objetos ou a seres humanos (SANTOS, 1977, pág. 39).  

 

Esse conceito é extremamente importante para a compreensão de vários 

fatos dentro do candomblé, já que é feita referência a ele em diversos momentos 

do culto. Como será visto adiante, frequentemente se diz que “as folhas possuem 

axé, que determinado ato foi de axé, que os animais possuem axé”. O axé 

perpassa toda a casa e é propagado de distintas formas. Pode ser individual ou 

coletivo. Expressões como “peguei o axé de Oxum” ou “senti um axé forte em 

determinada casa” são comumente mencionadas.  

Vale lembrar que o termo também é adotado com outros significados. Por 

exemplo, pode significar a própria casa de candomblé em toda a sua amplitude 

ou ser usado como resposta a determinadas frases no culto – nesse caso 

corresponde ao “amém” utilizado por algumas religiões cristãs.  

 

2.2.3 As folhas - Kó sí ewé, kó sí Orixá!  

 



23 
 

No candomblé todas as coisas possuem uma importância litúrgica. 

Dizemos que tudo é sagrado e tudo possui vida. Assim é com os vegetais, os 

animais e os minerais. Mas às folhas é conferida extrema importância dentro do 

culto. Um proverbio iorubá diz que sem folha não há orixá: “Kó sí ewé, kó sí 

Orixá”. Para os adeptos do candomblé nada se faz sem folha. Cada uma tem 

uma função própria, seja ela mística ou terapêutica, e está associada 

diretamente a um orixá. Cada erva pode ser usada separadamente ou 

combinada com outras. Por exemplo, o boldo, conhecido no Ketu como “tapete 

de Oxalá”, é uma folha ligada a Oxalá. O alecrim, por sua vez, é ligado a Oxóssi. 

Já a figueira, a urtiga e a arruda são ligadas a Exu. 

Em geral, os banhos possuem poder para limpar as coisas ruins que 

acometem as pessoas e acentuar as energias positivas. Nas palavras do 

babalorixá Ricardo Ty Odé (2016): 

 

Para uma iniciação é necessário a junção dos três [elementos] para 
que haja o encantamento da energia. Porém as folhas tem um papel 
fundamental em todos os ritos do candomblé. Com uma simples folha 
podemos enlouquecer ou trazer a pessoa à razão. As folhas curam. 
Folhas matam. Folhas apaziguam. Folhas te dão equilíbrio. Folhas 
esquentam ou esfriam caminhos na vida. O poder da Folha te coloca 
cara a cara com o invisível. Mas para uma iniciação os três elementos 
(animal, vegetal e mineral) são imprescindíveis. (GOMES, R. C. 2016) 

 
Ao se chegar em qualquer casa de candomblé durante uma função deve-

se ir diretamente para o banheiro tomar o banho normal e posteriormente o de 

ervas para somente depois cumprimentar todo o restante das pessoas que já se 

encontram na casa. A importância das folhas é tão grande que durante o 

processo de iniciação há um rito específico no qual elas são “cantadas”, a 

sasanha. A sasanha é um ato litúrgico onde as folhas são literalmente saudadas 

e louvadas. Louva-se também o orixá Ossain, o detentor dos segredos das 

folhas. Assim, o primeiro canto em louvor à Ossain é também um louvor àquela 

considerada a mais velha, a primeira das folhas, o peregun:  

 

“Pèrègún àlàxó titun ô 

Pérègún àlà titun 
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Bàbá pèrègún àlà o merin 

Pèrègún àlàxó titun ô” 

Airokò akokoô Aráwyé aguésemin 

àlàdó igue igue akokoô, aráibóbó 

odédeban. 

Ara odédeban, Ara odédeban 

Aráibóbó Ará odédeban.” 

 

O peregun, cujo nome é a união do verbo "pè", que significa chamar, com 

a palavra "egún", que significa espírito/ancestral, tem a finalidade de chamar 

pelos espíritos. Essa folha possui a propriedade de provocar o transe espiritual, 

assim como trazer prosperidade e espantar espíritos ruins. Para além da 

sasanha, as folhas são importantes pois, como será visto abaixo, seu sumo pode 

ser considerado uma espécie de sangue. 

 

2.2.4 Os animais 

 

Como já mencionado, os animais também possuem demasiado destaque 

no candomblé. Nesse culto, o processo de imolação é tratado com muito 

respeito, afinal, acredita-se que o animal estará dando vida a outros seres e 

fertilizando a própria terra. Para além das partes ofertadas aos orixás, partes 

conhecidas como axé, o restante da carne é utilizado para alimentar toda a 

comunidade do terreiro. Dos animais usados no culto, tudo é aproveitado. Até 

mesmo o couro é usado para revestir os atabaques. Nesse sentido, dada a 

importância, existem cantos e ritos específicos, como o orô, onde os animais 

correspondentes ao orixá que se está louvando naquele momento são 

sacrificados. 

A importância dos animais é tamanha que há sempre uma pessoa, além 

do babalorixá ou yalorixá, especializada para isso, o axogun. Ao axogun, 

impreterivelmente de sexo masculino, compete a difícil missão de agradar o orixá 

com o sacrifício.  Nesse sentido, é fundamental que ele saiba qual animal deve 
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ser ofertado para cada orixá, bem como a cor e o sexo correspondentes e as 

restrições existentes.  

 

2.2.5 Os minerais 

 

 

Os minerais, juntamente com os animais e vegetais, compõem uma tríade 

de elementos que são fundamentais para o candomblé. O aiyê (terra) é tão 

sagrado quanto os elementos que o constituem. Dentre os minerais, três são 

extremamente relevantes: a água, o efun (um tipo de argila branca) e o wáji (um 

tipo de pó azul). Efun e wáji são pós de tonalidades diferentes que possuem 

funções místicas e estão presentes em vários momentos da liturgia 

candomblecista. O wáji, com o auxílio de outros elementos, ajuda a proteger a 

cabeça dos iniciados contra todos os males espirituais. O efun, que simboliza o 

dia, é utilizado com o objetivo de iluminar e despertar. No candomblé Ketu, 

quando um novo iniciado é apresentado para a sociedade ele sai todo pintado 

com efun - é a chamada saída de Oxalá. 
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Foto 3: Filha de santo pintada com efun. Ritual de iniciação das filhos-de-santo. 

Bahia, Brasil, 1951 Foto: José Medeiros/Acervo Instituto Moreira Salles. 

 

A água é vista por diversas religiões como um elemento condutivo e 

receptivo. Da mesma maneira, no candomblé é vista como item fundamental 

para limpezas e purificações. No caso dos banhos, além de portar axé em si 

mesma, serve como condutora para o axé dos demais componentes. Tamanha 

é sua importância que quando uma pessoa chega à uma casa de santo que está 

em função, antes de poder entrar é necessário que se “despache o portão”. O 

despacho do portão é um ato no qual é despejado um pouco de água em cada 

um dos lados do portão. Este ato indica que se está deixando para trás qualquer 

mal que por ventura esteja acompanhando o filho de santo que chega.  

A água também é vista como a personificação do feminino. Assim, as 

yabás, orixás femininas, também possuem forte ligação com ela, seja com as 

águas doces ou salgadas. Oxum é considerada a senhora das águas doces. Seu 

nome, inclusive, é o mesmo do rio que nasce no leste da Nigéria, local onde seu 

culto foi iniciado. A ligação com a água também é explicada pela conexão com 

a fertilidade, já que é ela que sustenta os bebês nos ventres de suas mães antes 

de iniciarem sua trajetória no aiyê.  

 

2.2.6 O Ejé 

 

A palavra yorubana ejé significa sangue. Entretanto, não se refere apenas 

ao sangue dos animais, considerado o sangue vermelho. Diz respeito ainda a 

dois outros tipos de sangue: o sangue branco e o sangue preto. Todos eles são 

considerados vitais para o candomblé. O sangue vermelho é o sangue contido 

nos elementos de cor vermelha, amarela, marrom avermelhado, etc. Já o sangue 

branco é o oriundo dos elementos de cor branca ou mesmo incolor. O sangue 

preto, por sua vez, está contido nos elementos de cor escura: azul, verde, preto, 

cinza, etc.  

Os três tipos de sangue podem ser encontrados nos três reinos: animal, 

vegetal e mineral. Na tabela abaixo apresentamos alguns exemplos. 
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 ANIMAL VEGETAL MINERAL 

VERMELHO Sangue animal, fluxo 
menstrual (não 
utilizado). 

Azeite de dendê, mel, 
favas e vegetais. 

Cobre, bronze, areia, 
barro, terra. 

BRANCO 
Saliva, sêmen (não 
utilizado), hálito. 

Álcool, bebidas brancas 
extraídas de palmeiras, 
manteiga de ori (espécie 
de manteiga vegetal). 

Sal, giz, prata, 
chumbo. 

PRETO 

 
 

Cinzas de animais. 
Sumo escuro de certas 
plantas, wáji (pó azul), 
carvão vegetal. 

Carvão, ferro. 

Tabela 1. Tipos de sangue versus reinos. Elaboração da autora.  

 

Nesse ponto é válido destacar uma polêmica que tem dominado as 

discussões de babalorixás e yalorixás nos últimos anos, a existência do 

candomblé verde ou candomblé vegetariano. Alguns sacerdotes defendem o fim 

do uso de animais no candomblé e argumentam que não se deve tirar uma vida 

para dar à outra. Já outros babalorixás são favoráveis ao uso e não conseguem 

visualizar o candomblé sem o sacrifício animal. Os defensores do uso de animais 

no candomblé explicam que todo animal é respeitado e chamam atenção ainda 

para o modo como é feita a comercialização de carnes em geral, que faz com 

que os animais sejam abatidos para consumo com requintes de crueldade. Sobre 

o sacrifício nos terreiros, Mãe Stella de Oxóssi, do Ilê Axé Opô Afonjá, explica 

que: 

“Quero lembrar que os animais de que o povo se alimenta no seu dia 
a dia são mortos em série, de maneira cruel, nos abatedouros. Os 
nossos animais são reverenciados desde que são escolhidos nas feiras 
livres, até o momento em que são oferecidos aos orixás, quando 
cobrimos seus olhos com folhas específicas de calma e cantamos a fim 
de diminuir o estresse que eles possam estar sentindo. Além disso, 
eles não são animais quaisquer, são escolhidos aqueles que o 
sacerdote consagrado para esta função percebe que já estão no 
momento de passar para outro estágio evolutivo. Não matamos o 
animal, damos a ele um novo nascimento, por isso cantamos: Bi ewe 
yeje para lala ie, Ògún pere pa = Demos-lhes um novo nascimento, 
você resistiu à prova, ultrapassou seguramente privações e 
sofrimentos, você não está morto, está vivo. Somente Ogun mata” 
(SANTOS, M. S. A. 2012.) 

 

De toda forma, atualmente, o número de sacerdotes favoráveis ao 

candomblé vegetariano é inexpressivo. As casas seguem resistindo com seus 
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ritos e argumentando contra aqueles que desconhecem como se dão os 

processos ritualísticos no interior da religião.  

 

2.2.7 Os atabaques e o adjá  

 

O adjá, uma espécie de sineta de metal, juntamente com os atabaques 

são os condutores dos orixás. São eles que os trazem do orun para o aiyê. 

Ambos passam por uma preparação específica já que também são portadores 

de axé. Os adjás só podem ser tocados pelas e pelos sacerdotes, pelas equedes 

ou por pessoas consideradas velhas de santo – aquelas que já têm mais de sete 

anos de iniciação e que estão em dia com suas obrigações religiosas. Os 

atabaques, principais instrumentos musicais do candomblé, são tocados 

somente pelos ogãs. É o toque do atabaque chamado “Rum” – os outros dois 

menores levam o nome de “Rumpi” e “Le” – que marca os passos e atos dos 

orixás. Cada orixá possui um toque convocatório específico. Por exemplo, o ijexá 

– ritmo compassado tocado só com as mãos – é dedicado a Oxum quando não 

são entoados cânticos, ou seja, é só instrumental. Já o alujá – toque mais 

acelerado e marcado – é dedicado a Xangô. 

Além de intermediar a possessão, são os atabaques e o adjá que 

conduzirão os passos dos orixás em terra. Por isso, são extremamente 

respeitados. Quando o xirê é iniciado, os atabaques, assim como a porta e o 

centro do barracão são reverenciados por todos os adeptos. Até mesmo os 

próprios orixás quando estão manifestados em terra saúdam os atabaques e os 

ogãs. 

São os ogãs e seus atabaques que “esquentam” ou “esfriam” determinada 

festa. São os ritmos que eles ecoam que permitem que os orixás executem os 

atos que lhes são característicos. Assim, as músicas também são 

representações de mitos e contam as trajetórias de cada orixá. Da mesma 

maneira, como os atabaques são responsáveis por trazer os orixás para o aiyê, 

também são responsáveis por levá-los de volta ao orun. Deste modo, a 
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desincorporação é precedida por um toque específico que indica que o orixá está 

deixando a terra.  

 

2.2.8 Os búzios 

 

Diferentemente de cultos afro-brasileiros como a umbanda, na qual é 

possível dialogar e tomar conselhos com as entidades cultuadas, no candomblé 

a comunicação com os deuses se dá mediante consultas à oráculos. Consultas 

ao jogo de búzios, ao obí e ao orobô são alguns dos meios utilizados pelos 

sacerdotes para se comunicarem com os orixás. Os búzios funcionam como elo 

de comunicação direta entre o aiyê e o orun. É por meio deles que os babalorixás 

e yalorixás conseguem traduzir as mensagens divinas enviadas pelos orixás 

para cada filho de santo. 

O jogo funciona como um oráculo onde cada maneira em que os búzios 

caem sobre a mesa possui significados e é traduzida como resposta. Assim, 

após cada arremesso, os búzios podem cair “abertos” ou “fechados” e significar 

diversas coisas. Cabe ao sacerdote responsável pelo jogo transmitir ao fiel o que 

foi apontado pelos deuses. É o jogo que diz se uma pessoa precisa ser iniciada 

rapidamente no candomblé por motivos espirituais ou de doença. É o jogo que 

avisa sobre males futuros que poderão acometer as pessoas e também é ele 

que mostra o que deve ser feito para que tais males sejam evitados ou 

abrandados.  

Importa destacar que, para além dos búzios, o candomblé se utiliza de 

outros métodos de consultas aos orixás, como o obí e o orobô. O obí e o orobô 

são frutos e também são consultados pelos sacerdotes. De maneira mais 

simples que o jogo de búzios, mas não menos importante, esses frutos são 

utilizados no candomblé para confirmar determinadas questões. Por exemplo, 

dizemos que o obí ou orobô “alafiou” quando os deuses aceitaram determinadas 

oferendas ou quando permitem que determinados rituais sejam feitos.  

Vale ressaltar que, independente dos meios consultados, cada leitura é 

muito própria de cada sacerdote. É o babalorixá ou yalorixá que interpretará as 
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“caídas” dos búzios, obís e orobôs. Como já mencionado, são eles que 

compreendem o que o jogo quer dizer ou pedir. Durante o jogo os orixás também 

aproveitam para solicitar oferendas ou ainda para impor determinadas 

condições. Assim, é função do babalorixá interpretar e transmitir tais pedidos.  

 

2.2.9 Os humanos 

 

Como já citado, os orixás se materializam na terra por meio de seus fiéis. 

Os rodantes, como são chamados aqueles que incorporam, funcionam como 

meio físico para a manifestação da fé. São eles que recebem em suas cabeças 

as entidades mais superiores da religião. São os rodantes que, após a 

incorporação, refazem os atos litúrgicos de cada orixá. 

A importância dos rodantes é tamanha que o mais alto cargo hierárquico 

no candomblé, o de sacerdote ou sacerdotisa, só pode ser exercido por pessoas 

que possuem essa capacidade sensitiva. Todo rodante que é iniciado passa a 

ser um iyawô e permanece nessa condição até completar sete anos. Quando os 

sete anos são completados e pagos, o iyawô passa a ser um egbomi, tornando-

se assim, um “mais velho”. Para além dos iyawôs e egbomis, outras figuras 

também destacam-se no candomblé, são os babalorixás e yalorixás, os ogãs e 

as equedes. Com funções diferentes, cada um desses cargos contribuem para 

o funcionamento de uma casa de santo.  

Os babalorixás e yalorixás são as autoridades máximas em uma casa de 

candomblé e são responsáveis por zelar pela cabeça dos filhos de santo e por 

seus respectivos orixás. Vem daí a expressão “zeladores”, já que são eles que 

zelam pelos orixás e pela vida espiritual de cada filho ou filha. Os pais e mães 

de santo decifram o que os orixás determinam para cada filho e os auxiliam para 

que a vida espiritual e material fiquem em sintonia. São os únicos capazes de 

iniciar novas pessoas e praticar outros rituais da religião, como o ritual fúnebre 

chamado axexê. 

Os ogãs e as equedes pertencem ao grupo de iniciados que não 

incorporam. Os ogãs, que também recebem o título de pai, são responsáveis, 
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entre outras coisas, pelos toques sagrados e pelos sacrifícios animais. Ambas 

são atividades extremamente significativas para o funcionamento da religião. 

Como aludido anteriormente, são os ogãs que produzem por meio dos 

atabaques os ritmos capazes de conduzir os orixás do céu à terra.    

As equedes, por sua vez, atuam como auxiliares dos orixás e também 

recebem o título de mãe. São elas que zelam pelos orixás em terra e também 

pelos rodantes em transe. Ademais, à elas é conferida a missão de vestir os 

orixás e os ornamentarem para se apresentarem nas festas públicas, bem como 

serem os olhos do babalorixá e da yalorixá enquanto eles estiverem sob o efeito 

do transe. 

 

3 ESTUDO DE CASO - O PRIMEIRO BARCO DE OXÓSSI QUE FOI 

CRIADO POR OGUM 

 

Ao longo do trabalho nos dedicamos à análise da rede presente no 

candomblé e, para tanto, nos debruçamos sobre a agência dos atores - super-

humanos, humanos e não-humanos. Desta forma, no intuito de exemplificar a 

agência dos super-humanos sobre humanos que incorporam - a experiência com 

aqueles humanos que não incorporam será vista à frente - relataremos uma 

iniciação de iyawôs no candomblé. 

Em seis de março de dois mil e dezesseis nasciam Bàbá Omisílè, Bàbá 

Bí Olà e Omolu Tápé Láyò12. Diferentemente de seu primeiro barco, feito na casa 

de seu babalorixá Betinho de Omolu em Pirapora, Minas Gerais, o segundo 

barco de Pai Ricardo de Oxóssi foi feito em Águas Lindas de Goiás. Nasceram 

três iyawôs no Ilê Axé Odé Erinlé. Dizemos “nascimento” pois a iniciação é vista 

como um rito de passagem no qual a pessoa “nascida” para o orixá nunca mais 

é a mesma.  Além disso, é o momento em que o orixá e o iyawô entram em 

                                                           
12 Esses são os orunkós de André, Junior e Pedro. O orunkó, traduzido como eco do céu, é o 

momento na festa da saída da iniciação onde os orixás ecoam na sala o nove nome dos iyawôs 

e é também o nome pelo qual todos os iniciados passarão a ser chamados por todos da 

comunidade.   
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simbiose após a realização de todos os procedimentos necessários para a 

conexão entre o mundo espiritual e material.   

O rito de iniciação varia de nação para nação. No Ketu, dependendo da 

casa pode durar até 21 dias. Em 13 de fevereiro, um sábado, André, Junior e 

Pedro chegaram com o restante de seus pertences pessoais no terreiro para se 

prepararem para renascer sob as crenças de uma nova religião. Segundo eles, 

uma mistura de ansiedade, nervosismo, expectativas e medo faziam o coração 

acelerar mais rápido.  

Nesse mesmo sábado, o Ilê Axé Odé Erinlé entrou em função. A partir 

daí, ainda mais por estarem recolhidos dois iyawôs cujas cabeças pertenciam à 

Oxalufã e Oxaguian, o clima mudou completamente. Oxalá é tido como o mais 

velho dos orixás e o pai da criação. Assim, a feitura de um filho de santo desse 

orixá implica em restrições significativas para ele e para todo o restante do barco 

que também está recolhido.13 

Os hábitos alimentares tanto dos iniciados, que são cheios de restrições 

dentro do rundeme, quanto das pessoas que estavam participando da função se 

alteraram consideravelmente14. Para os iyawôs aboliu-se completamente o sal e 

o dendê. Além disso, tiveram uma alimentação rica em ebô, canjica branca 

cozida e inhame. Para as demais pessoas, aboliu-se o uso do café, de bebidas 

escuras como Coca-Cola e também de comidas com dendê. Para além das 

comidas, o comportamento das pessoas na casa também passou a ser outro. 

Evitava-se falar alto, fazer barulhos desnecessários e a presença de pessoas 

com roupas de cor escura.  

Iniciado o recolhimento, um calendário foi organizado para que todos do 

Ilê se organizassem para participar dos ritos. No segundo dia foi realizado o 

rodain, rito no qual o orixá do futuro iniciado é invocado para a certificação de 

                                                           
13 Oxalufã pode ser entendido como Oxalá em sua fase sênior. Já Oxaguian, seria o mesmo 

Oxalá só que em sua fase jovem.  
Barco é o nome dado ao grupo de pessoas que se recolhem juntas. Há uma ordem a ser seguida 
no barco de acordo com cada um dos orixás dos iniciados, que será levada em conta pelos 
iyawôs enquanto forem vivos. 
14 Rundeme ou roncó, no Ilê Axé Odé Erinlé, é o espaço sagrado - um quarto - onde ficam 

recolhidos os iniciados. 



33 
 

que ele realmente entra em transe. Em algumas casas, esse rito é feito tanto 

para rodantes quanto para não rodantes, como os ogãs e as equedes, uma vez 

que é necessário comprovar essa propensão mediúnica, ou sua ausência, em 

todas as iniciações.15 

Posteriormente, uma série de ebós foram “tirados” nos iyawôs. Os ebós 

servem para “limpar” os fiéis espiritualmente, retirando, assim, todas as 

impurezas que os cercam. Existem ebós específicos que precisam ser realizados 

em ambientes especiais, como nas matas ou rios. Assim, para os ebós que 

demandavam um afastamento do terreiro, dada a ausência de água ou mata, os 

iyawôs foram levados para um outro Ilê próximo.   

Completado o ciclo de ebós, foi realizado o bori, cerimônia na qual se 

louva e saúda o Ori, a cabeça. Diversas comidas foram preparadas para serem 

ofertadas ao Ori de cada um dos iyawôs. Frutas, peixes, doces - em geral, 

alimentos que possuem a finalidade de acalmar e trazer a paz - foram dispostos 

em frente a três esteiras de palha onde se encontravam cada um deles. O bori é 

uma cerimônia interna da Casa. Entretanto, os amigos mais próximos 

geralmente comparecem para rezar e louvar. É um momento em que as 

melhores intenções são desejadas aqueles que se iniciarão. O bori dos três 

iyawôs contou com a presença de aproximadamente 10 pessoas. Tudo ocorreu 

de maneira tranquila e após o término do ritual os iyawôs permaneceram em 

repouso até o bori ser dado como encerrado, ou como dizemos “ser suspenso”.   

Em seguida, foi realizada a sasanha. Como citado, a sasanha é um ato 

litúrgico onde as folhas e o orixá Ossain, detentor de seus segredos, são 

literalmente saudadas e louvadas. Nesse ato, extrai-se das folhas sua energia 

vital e seu sangue verde, o sumo, que será utilizado para purificar os objetos 

sagrados e o corpo dos iyawôs.16A sasanha é vista como um dos rituais mais 

importantes da iniciação, como a responsável por iniciar todo o processo. É 

                                                           
15 Em algumas casas, e também no Ilê Axé Odé Erinlé, o rodain só é presenciado por pessoas 

já iniciadas. Assim, dada minha condição de abiã – nome dado aos não iniciados – não participei 
do rodain do meninos, o que me impediu de tomar notas sobre tal rito. 
16 Assim como o rodain, a sasanha só pode ser presenciada por pessoas já iniciadas. Utilizamos, 
nesse caso, o depoimento do Babaquequerê (Pai pequeno) da casa, Pai Isneilton, que também 
é um babalossain - Sacerdote encarregado da coleta e da preparação ritual das ervas sagradas. 
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nessa ocasião que ocorre a sacralização dos objetos que serão utilizados ao 

longo do recolhimento. É nesse momento em que os banhos sagrados serão 

preparados e onde as folhas que acompanharão cada iyawô pelo resto de suas 

vidas serão conhecidas.  

Entre um rito e outro, os orixás “ensaiavam” suas danças. Os chamados 

“perfurés” são momentos nos quais o babalorixá ou outros mais velhos, egbomis, 

ensinam aos orixás os passos das danças e dos atos que lhes são próprios. Os 

perfurés, que também possuem importância litúrgica, contam, sempre quando 

possível, com a presença de um ogã para tocar os atabaques. Os perfurés dos 

meninos foram feitos tanto por Pai Ricardo, quanto pelo pai criador do barco, 

egbomi Rodrigo de Ogum, e pelo pai pequeno da casa, Isneilton de Ossain. 

Como foram realizados durante os dias da semana, poucas pessoas os 

presenciaram.17 

A figura do pai criador do barco, papel desempenhado por egbomi Rodrigo 

de Ogum, merece um parênteses haja vista a importância desse papel para a 

formação dos novos iniciados. No candomblé, a mãe criadeira ou o pai criador 

são os responsáveis por acompanhar o iyawô durante todo o período da 

iniciação. De maneira conjunta, babalorixá e pai criador moldam os novos iyawôs 

para a religião. Assim, egbomi Rodrigo foi, entre outras coisas, o responsável 

por alimentar, dar banho, ensinar cânticos e acordar de madrugada para rezar 

com o barco. Foi também, o responsável por dar a chamada “educação de axé” 

para os novos iniciados.  

Criar um iyawô significa que se está criando, quem sabe, os próximos 

babalorixás da religião, que, por sua vez, criarão outros filhos futuramente. De 

tal modo, é imprescindível que todas as explicações sejam passadas da maneira 

mais correta possível. É o pai criador ainda o responsável por auxiliar na 

simbiose entre humano e super-humano, para que ela se dê de maneira 

                                                           
17 Em meio aos ritos elencados, acontece ainda um dos ritos mais importantes da iniciação, onde 

a cabeça é raspada e ocorre o procedimento da “cura”. Haja vista minha condição de não iniciada 
e os segredos que envolvem tal rito, optei por não mencioná-lo ou descrevê-lo. 
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harmônica. É ele o responsável por cuidar dos orixás que “chegam” nos novos 

iniciados em várias ocasiões.   

Passados os 21 dias, egbomi Rodrigo também acompanhou de perto os 

iyawôs nos três meses de preceito, período no qual os iniciados ainda cumprem 

uma série de regras e estão sujeitos a várias restrições como não sentar em 

lugares altos, não se olharem no espelho, não vestirem qualquer outra cor se 

não o branco, etc.18 Finalmente, como ele mesmo diz, “cortou o cordão umbilical” 

quando ocorreu a queda do kelê. 19 

Antes da queda do kelê ocorreram ainda dois momentos litúrgicos nos 

quais o pai criador também teve papel ativo, os orôs e a festa da saída. Nos orôs, 

foram feitos os sacrifícios animais para cada um dos três orixás, Oxalufã, 

Oxaguian e Omolu. Nesse momento, após serem “ofertados”, os animais 

também foram tratados, ou seja, preparados de forma que as carnes pudessem 

ser consumidas na festa da saída, e os axés – partes específicas dos animais - 

foram reservados para serem literalmente entregues aos orixás.  

Como o número de filhos da casa não é muito grande, contamos com a 

ajuda de pessoas de outras casas, já que um barco de três iyawôs demanda um 

número significativo de bichos. Como os orôs foram marcados para começar 

bem cedo, algumas pessoas dormiram no Ilê na noite anterior e outras chegaram 

no começo da manhã. 

Finalmente, em 05 de março, novamente um sábado, chegou um dos 

momentos mais esperados, a festa da saída. A festa da saída é onde os iyawôs 

– agora raspados – são apresentados à comunidade religiosa. Em geral, várias 

casas amigas prestigiam a saída para dar as boas-vindas aos novos iniciados. 

Os convidados costumam chegar no horário marcado ou um pouco depois, já 

que há uma cultura de que os “candomblés sempre atrasam”. Já os filhos da 

                                                           
18 O período do preceito pode ser visto como um momento no qual o iniciado aprende a lidar com 

as energias espirituais que passou a receber. Nesse momento, deve-se ficar longe de coisas que 
interrompam a conexão com seu orixá. 
19 O kelê é uma espécie de colar que representa a ligação do iniciado com seu orixá. É 

extremamente protegido, só pode ser tocado pelo sacerdote e acompanha o iyawô ao longo dos 
três meses de preceito. O kelê é tão importante, que em alguns casos específicos, como em 
situações profissionais, o kelê é retirado durante o período do preceito e permanece no 
assentamento do orixá - estrutura de barro ou louça - do filho de santo. 
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casa sempre chegam dias antes, quando possível, para ornamentar o barracão, 

preparar a comida, as roupas a serem utilizadas pelos orixás, etc. 

A maioria de nós chegou na sexta-feira e demos início à uma preparação 

que parecia nunca ter fim. São várias atividades e vários detalhes que 

precisamos estar atentos. Precisamos passar e organizar as roupas dos orixás 

de determinada forma, lavar e preparar o barracão e conciliar com tudo isso a 

preparação da comida que será servida na festa. 

Algumas pessoas que são próximas à nossa casa também chegaram 

mais cedo e dividiram conosco as pequenas funções que demandam tempo, 

como lavar e organizar cadeiras, cortar verduras, etc. Depois de tudo pronto, a 

cerimônia se iniciou. A casa estava cheia de visitantes, entre eles alguns 

parentes dos iyawôs. As cadeiras foram insuficientes no primeiro momento, mas 

como as saídas costumam ser longas, as pessoas se revezaram. Vale lembrar 

que, como foram raspadas duas pessoas de Oxalá, foi solicitado que todos os 

convidados usassem branco. 

Iniciamos o xirê, onde tanto os abiãs – pessoas que são filhos da casa 

mas não são iniciadas – quanto os egbomis e babalorixás participaram da roda. 

No xirê canta-se para a maioria dos orixás cultuados no Ketu. Nesse momento, 

cada filho de santo, durante o momento em que se canta para o orixá dono de 

sua cabeça, reverencia os três espaços sagrados do barracão - porta, centro e 

atabaques - e seu babalorixá.  Toma-se a benção ainda ao pai pequeno da casa, 

o segundo no comando das atividades espirituais, ao pai criador/mãe criadeira e 

ao padrinho/madrinha quando o possuem. 

Logo depois, começou de fato o momento onde os iyawôs saíram por três 

vezes na sala, as chamadas três saídas. Eu auxiliei egbomi Rodrigo a vestir os 

orixás para irem para a sala, o que não me permitiu acompanhar de perto o clima 

no barracão. Mas, dada a experiência de outras saídas, paira uma sensação de 

ansiedade, principalmente por parte daquelas pessoas mais próximas. Afinal, 

são 21 dias sem nenhum contato com a sociedade. As pessoas também 

aguardam para ver como sairão vestidos os orixás, como serão seus adornos e 

como eles dançarão e se comportarão na sala.  
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Foram três saídas belíssimas. Na primeira, os iyawôs vieram para o 

barracão vestidos de branco e pintados com efun, pó branco. Essa saída é 

realizada em homenagem a Oxalá e, além de usarem branco, trouxeram na testa 

uma pena vermelha chamada ekodidé. Eles então bateram paô para a porta, 

para o centro do barracão, para os atabaques, para Pai Ricardo, para egbomi 

Rodrigo e para Pai Isneilton.20 

Na segunda saída, costuma-se colocar roupas coloridas em homenagem 

a todos os orixás e à nação ao qual pertencem. Além do que, pinta-se o iyawô 

com três pós, wáji (azul), efun (branco) e osùn (vermelho). Como dois dos três 

iyawôs do barco eram de Oxála, os três vestiram branco também na segunda 

saída. Entretanto, Omolu e Oxaguian colocaram laços coloridos.  

Foi na segunda saída que ocorreu o momento mais esperado da festa, o 

momento em que os orixás deram os orunkós dos iyawôs, seus novos nomes. 

Para se “tirar” o orunkó, costuma-se escolher pessoas próximas que passarão a 

ser os padrinhos ou madrinhas daqueles iyawôs. Por mais que estivessem 

presentes várias sacerdotes e egbomis ligados à casa e aos meninos, Pai 

Ricardo escolheu três pessoas muito especiais. Segundo pai Ricardo, duas por 

terem uma relação de muito carinho e admiração com Omolu e Oxaguian e uma 

por ter tido um papel ímpar na feitura, disponibilizando inteiramente seu Ilê para 

o que fosse necessário. 

Foi dessa forma que Mãe Abadia de Ogum, egbomi Gleidson de Omolu e 

Pai Marcos de Oxum tiraram os orunkós na sala. Já no primeiro nome, em razão 

da intensidade dessa parte do rito, todos os demais iyawôs presentes no terreiro 

naquele momento “viraram” e incorporaram seus orixás. O momento onde o 

orunkó é dado na sala é sempre muito forte e emocionante.   

Em algumas casas, quatro saídas são realizadas, onde o orunkó é dado 

na terceira. Os orixás são então recolhidos e depois retornam, na dita quarta 

saída, com suas “roupas de luxo” e adereços simbólicos. Nesse barco, apenas 

três saídas foram realizadas. Os orixás deram o nome já na segunda saída. A 

                                                           
20 O paô é uma sequência ritmada de palmas. Bate-se uma sequência de três palmas seguidas 
por sete palmas. Repete-se por três vezes. 
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terceira saída foi então o momento em que eles retornaram à sala paramentados. 

Oxalufã saiu com seu cajado chamado opachorô. Oxaguian saiu com uma 

pequena vara de pescar e Omolu saiu com seu xaxará, uma espécie de cetro 

feito de palha. Em seguida, cada um deles dançaram seus cânticos específicos.  

Findadas as apresentações dos novos iyawôs, o jantar foi servido. Vale 

lembrar que toda a carne utilizada para o jantar foi oriunda dos animais ofertados 

aos orixás.21 Em seguida, os convidados retornaram a suas casas e os filhos de 

santo da casa começaram a organizar novamente o terreiro. Geralmente restam 

algumas tarefas para outros dias. Assim, em um ou dois finais de semana ainda 

retornamos à roça para organizar tudo. 

  

4 A AGÊNCIA DOS ORIXÁS SOBRE NÃO RODANTES 

 

No candomblé acreditamos que todos possuem uma mediunidade e uma 

sensibilidade e o que varia - entre aqueles que incorporam ou não - é o grau em 

que elas se apresentam. Os que incorporam, comumente chamados de 

“rodantes”, trabalham arduamente com sua mediunidade. São os responsáveis 

por receberem em seus corpos as divindades do candomblé, humanificando, 

assim, nossos deuses.   

Os que não incorporam, classificados como “não rodantes”, também 

possuem uma mediunidade e são sensíveis o suficiente para pressentir o 

sagrado. Entretanto, tal mediunidade manifesta-se de maneira mais branda. A 

sensibilidade em não rodantes varia de pessoa para pessoa. Alguns conseguem 

sentir o momento em que se dará a incorporação de um orixá. Outros sentem 

arrepios, se emocionam e têm até mesmo o batimento cardíaco alterado. 

Segundo alguns relatos de não rodantes, funciona como se o elemento espiritual 

                                                           
21  Em algumas casas, para as festas das saídas opta-se por fazer outro tipo de comida e não 
servir a carne da matança. No Ilê Axé Odé Erinlé optamos por sempre utilizar as carnes dos 
animais utilizados. Entretanto, como algumas pessoas possuem restrições alimentares, por 
exemplo à carne de bode, sempre informamos o que está sendo servido.  
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que dispara a incorporação passasse também por eles ao se irradiar sobre os 

rodantes. 

Visto isso, ao longo da pesquisa notamos que a incorporação é um dos 

pontos de intersecção da rede presente no candomblé. Humanos, não humanos 

e super-humanos se mobilizam em razão de sua ocorrência. Ela pode ser vista 

ainda como um ponto obrigatório de passagem (Callon, 1986), no qual todos os 

elementos da rede acabam sendo afetados por ela - até mesmo os não rodantes. 

Ao longo da observação participante a pesquisadora - que também se 

descobriu não rodante - sentiu grande dificuldade em visualizar a agência dos 

orixás sobre aqueles que não incorporam. Primeiro porque há uma maior 

facilidade em notar a agência dos super-humanos quando sua manifestação se 

dá por meio da incorporação. Em segundo plano, porque todos os outros 

elementos humanos na rede do Ilê Axé Odé Erinlé eram rodantes. Assim, a 

inexistência de não rodantes no terreiro dificultou a compreensão da agência 

sobre eles. Nesse sentido, para reunir mais subsídios e impressões pessoais, 

entramos em contato com alguns não rodantes de outras casas e optamos dar 

continuidade à pesquisa após a iniciação da pesquisadora no culto22. 

É sabido que alguns autores criticam as interpretações obtidas com a 

observação participante. Sabe-se ainda que alguns questionam a credibilidade 

das informações e chamam atenção para os impasses éticos que podem existir 

ao fazer uso dessa técnica de pesquisa. Todavia, ao utilizar essa metodologia e 

considerar a própria vivência, a pesquisadora deixou de ser uma observadora 

participante e tornou-se uma participante totalmente envolvida, de acordo com a 

tipologia clássica dos papéis do pesquisador de Gold (1958). 

Posto isso, colocaremos abaixo nossa experiência, enquanto não rodante, 

com os super-humanos ao longo do recolhimento. 

 

4.1 Quando Oxum nasceu em mim  

                                                           
22 Agradecimentos especiais à equede Aline ty Oyá, Tata Kilúandê e às makotas Mona Kianvula 

e Mutaledi, oriundos de casas de candomblé Ketu e de Angola. 



40 
 

 

A data para meu recolhimento já havia sido marcada mais de duas vezes e, 

da mesma forma, remarcada. Hoje, olhando para trás parece que as coisas não 

convergiam para que essa iniciação de fato ocorresse. Após um período pré-

iniciação que durou quase cinco meses, em 26 de setembro eu me recolhi. 

Minha experiência por acompanhar a feitura de um barco no início do ano 

não me impediu de vivenciar um processo de recolhimento único. Experimentei 

todos os sentimentos que meus irmãos haviam me relatado – medo, incerteza, 

ansiedade, felicidade. Não sei se é comum, mas dois dias antes sentia como se 

uma parte de mim fosse morrer com a iniciação. Só conseguia pensar em comer 

todas as coisas que gosto, falar com todas as pessoas que amo e ficar junto dos 

meus. De certa forma, a iniciação no candomblé - que também é vista por nós 

como um renascimento - implica em algumas abnegações futuras e você 

realmente deixa de ser a mesma pessoa.  

Ficaram comigo diariamente na roça duas pessoas, egbomi Rodrigo ty Ogum 

e Omisílè, um dos meus irmãos de santo. Egbomi Rodrigo, assim como na feitura 

dos meus irmãos, desempenhou o papel de pai criador. Omisílè nos ajudou ao 

longo do 21 dias. Digo “nos ajudou” porque além de auxiliar egbomi Rodrigo com 

as tarefas diárias, me ajudou a passar por vários momentos solitários. 

Diferentemente do que eu imaginava, recolher sozinha é um pouco depressivo. 

Não tem ninguém ao seu lado para dividir as angústias, medos e felicidades. São 

21 dias sozinha com você mesma.  

A primeira semana foi mais tranquila já que somente ebós foram tirados e eu 

ainda podia ficar fora do rundeme e comer uma comida relativamente normal.  A 

segunda semana, quando os demais ritos realmente se iniciaram, e eu fiquei 

literalmente reclusa, foi bem mais difícil. Não porque eu estivesse sendo 

submetida à crueldades ou coisas do tipo. Mas porque uma avalanche de 

sentimentos me preenchiam a todo instante e eu não sabia como compartilhar. 

Vale destacar que, durante o recolhimento uma série de fatores contribuem 

para o seu desligamento do mundo. Não é mais você quem decide a hora do 

banho, o momento de fazer as refeições, a hora para acordar ou dormir. Você 

fica totalmente dependente de outras pessoas. Desta forma, esse desligamento 
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também acaba contribuindo para variações sentimentais dentro de cada pessoa. 

Em um dia eu tinha certeza do que queria e no outro queria ir embora assim que 

eram servidos canjica e inhame cozido no café da manhã ou quando recebia 

uma bronca por alguma coisa errada.  

Ao longo da iniciação muitas lágrimas rolaram, mas nem todas de tristeza. 

O processo todo é ao mesmo tempo intenso, duro e belo. Intenso e duro porque 

você passa por ritos totalmente novos que te chocam de alguma maneira. Belo 

porque você sente sua conexão com o sagrado aflorando em todos os momentos 

e nas mínimas coisas. 

O meu recolhimento foi bem semelhante ao dos meus irmãos, mesmo eu 

sendo uma equede, não rodante. Por ser a primeira equede da minha casa, Pai 

Ricardo e Pai Rodrigo decidiram me fazer cumprir todos os ritos de uma iniciação 

de iyawô. Existem diferenças em um processo de iniciação de iyawô e dos 

chamados cargos, equedes e ogãs. Um diferencial significativo é a ausência da 

raspagem para os segundos. Entretanto, no candomblé os mais velhos 

argumentam que “só se presencia aquilo pelo qual você já passou”. Desta forma, 

para auxiliar Pai Ricardo futuramente em outras iniciações e ritos, eu também fui 

raspada.  

A princípio acreditava que a raspagem contribuiria para notar a agência dos 

super-humanos sobre mim. Todavia, não foi assim tão instantâneo. Os rodantes 

sentem os orixás em seus próprios corpos. Ou seja, sentem a agência deles em 

si mesmos. Nós, não rodantes, também sentimos essa agência, mas como 

mencionado acima, de uma maneira mais branda.  

Ali recolhida eu sentia a presença de Oxum e dos demais orixás donos da 

minha cabeça – Xangô, Oxóssi, Ogum e Oxalá. Só que, diferentemente dos 

rodantes, eu não conseguia visualizar. Vários ritos foram feitos com o intuito de 

estabelecer uma conexão espiritual entre mim e Oxum. Foi a partir desses ritos 

que Oxum nasceu em mim e eu nasci para ela. Assim, em quinze de outubro de 

2016 eu renasci como Ya Osun Omilewá. Como não incorporo, foi Oxóssi – o 

patrono da minha Casa – o responsável por anunciar meu novo nome, o orunkó, 

na sala.   
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Findado o período do recolhimento, voltei para casa e para o trabalho. 

Todavia, por ainda estar de preceito, estava submetida à várias restrições - 

comportamentais, alimentares e vestuais. Fora do terreiro eu me esforçava ainda 

mais para sentir a conexão com Oxum e para compreender sua agência sobre 

mim. Entretanto, na maioria das vezes eu não conseguia sentir muita coisa. 

Sentir a agência dos super-humanos sobre nós, não rodantes, é ainda mais 

difícil. Sabemos que eles existem, mas para notarmos explicitamente sua 

agência, dependemos da incorporação nos rodantes. Nessa situação, para nós 

não rodantes, a incorporação novamente funciona como ponto de passagem 

obrigatório para a compreensão da agência dos super-humanos. Se ela não 

ocorresse, seria ainda mais complexo acreditarmos na expressão do sagrado. 

 

5 OUTRAS AGÊNCIAS 

 

A agência do pesquisador sobre a rede não deve ser desconsiderada. O 

pesquisador faz parte do grupo de humanos que também agem e sofrem 

agência. Como já relatado acima, eu me iniciei no candomblé ao final da 

pesquisa e deixei de ser uma observadora participante e tornei-me uma 

participante totalmente envolvida23.  

Segundo Peter H. Mann (1975), a observação participante é uma tentativa 

de tornar o observador um membro do grupo para que ele viva o que o grupo 

observado vivencia. Como já acompanhava o Ilê por um certo tempo, seus 

integrantes não apresentaram nenhuma resistência quando os informei sobre 

meu projeto de pesquisa. Eles se dispuseram a esclarecer algumas questões 

sobre ritos e fundamentos - da maneira permitida - apesar da minha posição de 

pessoa não iniciada.24 Os meus mais velhos gentilmente acompanharam todo o 

trabalho e permitiram que eu usasse a minha feitura e a de meus irmãos como 

estudos de caso. 

                                                           
23 Tipologia clássica dos papéis do pesquisador de Gold (1958). Segundo o autor, seriam quatro 

categorias: observador invisível, observador-como-participante, participante-como-observador, 
participante totalmente envolvido. 
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Vale destacar que não foram realizadas entrevistas direcionadas e 

também não foram aplicados questionários, o que proporcionou com que 

algumas conversas tomassem rumos distintos do esperado. O fato de estar 

estudando meu próprio terreiro não atrapalhou o andamento da minha vivência 

religiosa e nem tampouco inibiu o comportamento dos meus irmãos de santo. 

 Como era de conhecimento de todos, em nenhum momento precisei 

ocupar um status falso e sempre estive ciente da responsabilidade em estudar 

um culto cuja maior parte dos seus segredos não devem ser divulgados ou ainda 

publicizados. 25 

Importa pontuar ainda que inicialmente eu pretendia analisar apenas a 

agência dos não-humanos na rede. Entretanto, ao longo do tempo, e em razão 

da observação participante, optei por analisar novas questões e dar uma outra 

abordagem à pesquisa. Assim, passei a observar o papel dos super-humanos 

sobre os demais elementos e usei a incorporação como elemento fundamental 

para fazer um recorte das diferentes formas de configuração possível da rede 

formada no candomblé Ketu. 

As notas de meu diário de campo permitem reconhecer minha presença 

e consciência como pesquisadora. Entretanto, grande parte das minhas 

anotações realizadas em campo apresentam aspectos pessoais de 

interpretação, que, em parte, também são frutos das agências dos outros 

elementos da rede sobre mim - enquanto adepta e pesquisadora. 

O convívio de quase três anos fez com que a observação se tornasse 

regular e até mesmo repetitiva. Isso foi positivo porque me permitiu notar 

elementos que se destacaram com o tempo. Por fim, importa destacar que, ao 

utilizar dessa técnica de pesquisa, consegui conhecer de maneira mais profunda 

vários elementos da minha própria religião. Assim, ao final dessa pesquisa, 

                                                           
25 A receptividade dos antropólogos e sociólogos nos terreiros já foi estudada por autores como 

Carmen Opipari (2009) em “O candomblé: imagens em movimento”. Sua crítica parte do princípio 
de como a academia acaba influenciando no processo de reformação do candomblé. Para a 
autora, grandes nomes que estudaram essa temática como Pierre Verger e Roger Bastide 
acabaram influenciando alguns terreiros com seus materiais sobre África e reafricanização do 
candomblé no Brasil. 
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posso afirmar que sofri mais agências do que agi sobre outros elementos da 

rede. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho buscamos ir além do binarismo entre humanos e 

não-humanos proposto por Latour e os demais teóricos da TAR. Para tanto, 

consideramos a existência de um terceiro elemento: os super-humanos, os 

orixás. Assim, ao longo da pesquisa visualizamos que um dos formatos possíveis 

de rede no candomblé leva em conta agentes humanos, não-humanos e super-

humanos. Essas três categorias de atores possuem suas agências alteradas 

conforme cada situação e, assim, a rede ganha geometrias próprias conforme a 

disposição de cada um deles.  

 Observamos ainda que a incorporação é um dos eventos necessários 

para a visualização da agência dos super-humanos sobre humanos, tanto sobre 

rodantes quanto não-rodantes. Percebemos que ela pode ser vista como um 

ponto obrigatório de passagem (Callon, 1986) e sua ocorrência altera todo o 

restante da rede. 

Entretanto, ao longo da pesquisa, notamos que o candomblé não se 

resume a esse evento. O candomblé é uma religião que lida diretamente com 

uma variedade de energias e a incorporação pode ser vista como uma das 

maneiras de lidar com elas. Assim, embora a incorporação seja um elo entre os 

diversos elementos da rede, existem rituais e atos litúrgicos em que ela não 

ocorre. Desta forma, não podemos limitar o candomblé ao transe.  

A agência dos super-humanos, ainda que de maneira menos nítida, 

também pode ser notada no dia-a-dia do terreiro e em todos os atos litúrgicos. 

Eles provocam mudanças significativas em nossos comportamentos e alteram a 

nossa forma de pensar e de agir em vários campos, antes, durante e após o 

transe.  
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Por fim, apesar do enfoque dado à agência dos super-humanos sobre os 

humanos, vale ressaltar que todos os elementos descritos no presente trabalho 

- os animais, as folhas, os atabaques, os búzios, etc, - agem de alguma maneira 

sobre os demais atores da rede. A agência é mútua e, no caso dos não-

humanos, ela acaba se dando em alguns momentos por associação a outros 

elementos da própria rede26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Por exemplo, os atabaques só exercerão o papel de condutores dos orixás na terra se forem 

tocados pelos ogãs. Os ogãs, da mesma maneira, só exercem o papel de tocadores se os 
atabaques estiverem presentes no rito. É uma agência mútua que acaba refletindo sobre os 
demais elementos da rede e resultando também no transe. 
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