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Resumo 
 
O artigo analisa o espaço do terreiro de candomblé como um espaço de heterotopias do 
tempo, capazes de articular memória através da fabulação das narrativas míticas religiosas 
representadas simbolicamente nas imagens ritualísticas. Tendo como foco o ritual do Xirê 
nos candomblés Ketu do Rio de Janeiro, busca relacionar a produção destas imagens com o 
conceito de belo nagô expresso pela palavra odara, que alia os conceitos de funcionalidade 
e bondade. O trabalho é parte da tese de doutorado da autora, em desenvolvimento na linha 
de  pesquisa Imagem e Cultura do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola 
de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  
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Abstract 
 
The article analyzes the space of Candomblé temple as a space of heterotopias of the time, 
able to articulate memory through to the fiction of the mythic narratives religious symbolically 
represented in the ritual images. Focusing on the ritual of the Xirê in Ketu Candomblé in Rio 
de Janeiro, it relates the production of these images with the concept of beauty expressed by 
the word odara, from nago language, which combines the concepts of functionality and 
goodness. The work is part of the doctoral thesis the author's developing in line of research 
Image and Culture of the Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas 
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
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O objeto de estudo 

Nos rituais de Candomblé, a visualidade tem um papel preponderante. Seja na 

exuberância das vestimentas ou na sacralização dos objetos, o arranjamento visual 

compõe um sistema simbólico e, por isso, capaz de comunicar através de seus 

símbolos e códigos.  

O Candomblé é uma religião complexa, apresentando-se de forma variada nas 

diversas regiões do país. Encontra-se dividido de acordo com os grupos étnicos 

africanos que lhe deram origem, chamadas de Nação. Nosso estudo se concentra 

nos Candomblés de nação Ketu, de origem nagô1.  
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Outra complexidade da religião é que dentro de uma mesma nação existem diversos 

tipos de rituais, muitas vezes ocultos aos no iniciados ou pessoas externas ao 

terreiro. Por este motivo, nosso foco será o Xirê, ritual público composto pela maioria 

da comunidade religiosa e onde ocorre a manifestação das divindades, os 

chamados Orixás.  

Para iniciarmos nossa investigação é preciso adentrar o sistema mítico-religioso que 

fundamenta os rituais. E para tal é preciso que abordemos a cosmovisão nagô que 

fundamenta o Xirê. 

 

A cosmovisão nagô 

Segundo a cosmovisão nagô, o mundo seria composto de duas partes, o Orum, o 

Céu dos Orixás, e o Aiê, a Terra dos seres humanos. No princípio, estes dois 

mundos formavam um só, mas se separam depois de que um humano tocou o Orum 

com as mãos sujas. Separados, homens e Orixás sentiram saudades de seus 

encontros. Até que uma concessão suprema permitiu que deuses voltassem à Terra 

habitando o corpo material de seus devotos, que deveria ser preparado e adornado 

para receber as divindades. Os homens faziam oferendas e tocavam seus tambores 

convidando deuses e homens para dançar na roda do Xirê. Em seu retorno ao Aiê, 

os orixás estavam felizes, podiam novamente viver junto com os humanos (PRANDI, 

2001).  
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Figura 1 – Incorporação, oferendas e ornamentação na convivência entre homens e orixás. Fonte: 

Arquivo da autora, 2008. 

Dentro da lógica religiosa os orixás governam o mundo, ficando cada um deles 

responsável por alguns aspectos da natureza e certas dimensões da vida em 

sociedade e da condição humana. Cada pessoa é filha de um orixá, do qual herda 

características físicas, psicológicas e místicas (BÁRBARA, 2004), obedecendo à 

continuidade existente entre o mundo dos homens e mundo dos deuses. Encontram-

se como partes interligadas o divino e o humano, o sagrado e o profano, o material e 

o imaterial. 

A incorporação dos Orixás é parte fundamental desta cosmovisão, porque através 

dela os Orixás espalham seu axé. O axé é força imaterial, uma energia sagrada que 

flui em todas as coisas, plantas, animais, seres humanos. Os ritos servem para 

adquirir, manter, transpor e acrescentar o axé, mantendo o equilíbrio e a harmonia 

entre deuses e homens (BÁRBARA, 2004). 

O Xirê é iniciado com o toque dos atabaques que convidam a todos para entrar na 

sala, o chamado barracão, e formar a roda. A formação da roda do Xirê obedece à 

hierarquia religiosa em ordem decrescente, sendo, portanto, formada do iniciado 

mais velho para o mais novo. Formada a roda, começam as cantigas de saudação 

aos orixás, entoadas seguindo a ordem mítica de hierarquia entre as divindades, 
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começando com Exu, aquele que abre os caminhos, terminando com Oxalá, o deus 

mais velho. Assim, os orixás vão manifestando-se nos corpos de seus filhos 

iniciados, conforme a ordem em que vão sendo chamados pelos cânticos. Ao final, 

todos estão dançando em uma grande roda, restaurando o mito original.  

O terreiro é o espaço onde este e outros mitos se efetivam. O espaço sagrado onde 

as divindades se manifestam, não só diante da comunidade religiosa, mas por todos 

os espaços. É um espaço permeado por outros espaços, como os quartos de santo 

referentes a cada Orixá e o Roncó, onde ocorrem os rituais secretos. Dentro do 

terreiro, uma série de posicionamentos devem ser assumidos. 

Entendemos este espaço sagrado como um espaço simbólico e um espaço da 

utopia. Da utopia no sentido aferido por Ernst Bloch (2005), como lugar da 

possibilidade. Não a utopia pragmática do não-lugar ou do inexistente, mas a utopia 

possível das fabulações, das narrativas míticas que transformam e transportam 

aquele lugar e aquelas pessoas pra um lugar entre o real e não real, entre aqui e lá, 

entre homens e deuses, entre passado, presente e futuro.  

Ao recriar o mito de origem no Xirê, abre-se um espaço suspenso, um corte no 

tempo. São os próprios deuses encarnados ali dançando diante de nós, contando 

em gesto aquilo que as palavra já não dão conta. Cada gesto é uma história, e cada 

história uma memória. Uma memória coletiva que envolve a história do terreiro e da 

própria religião, através da (re) significação de cada símbolo ali presente. É uma 

memória que também projeta um futuro, encarregada de ensinar aos mais jovens e 

de manter em segredo aquilo que aos olhos dos outros não faz sentido. 

Não é o intuito desta pesquisa por em jogo a veracidade dos rituais. Isto não faria 

sentido se nos propomos a investigar o universo sagrado e simbólico, 

principalmente, através da etnografia. Por este motivo, partimos da premissa de que 

é preciso inverter o dito popular do “ver para crer” tão caro às ciências exatas. Ao 

contrário, temos de levar em conta que aquele que crê, vê. E é este olhar que nos 

interessa, pois ele conduzirá nossa busca pelo significado, afinal, acreditando, como 

diz Geertz (1989) que: 

(...) o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 
teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise; portanto, 
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não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 
ciência interpretativa, à procura do significado. (GEERTZ, 1989:15)  

 

O espaço das Heterotopias 

Foucault (2002) utiliza o termo heterotopia, pela primeira vez, no prefácio do livro “As 

palavras e as coisas”, de 1966. Ao cunhar este conceito, o autor problematizou a 

produção de sentido levando em consideração os possíveis mundos criados na 

ficção pós-moderna. Podemos ver esta preocupação com a alteridade em seu texto 

intitulado “Outros espaços”, publicado em 1984. 

O que se revela nas heterotopias é um pensamento a respeito do espaço 

fragmentado, justaposto e multifacetado típico da pós-modernidade. Para Foucault 

(2006) o espaço se oferece a nós, sobretudo, como forma de relações de 

posicionamentos. 

O candomblé é uma manifestação “tradicional”, a medida em que existe no país 

oficialmente desde fins do século XIX (VERGER, 2002), mas é também pós-

moderna, se a considerarmos como manifestação atual que vem hibridizando-se e 

sofrendo diversas transformações para perpetuar sua existência na 

contemporaneidade. O fato é que nesta análise, o candomblé não nos parece 

dissociado da sociedade contemporânea, mas mantêm com ela complexas formas 

de interação social.  

A fusão de elementos típica desta interação está presente no candomblé desde sua 

criação. Basta lembrarmos que o surgimento desta religião só foi possível devido 

multiculturalidade dos contingentes de escravos africanos trazidos para o Brasil. O 

candomblé é fruto da interação social de etnias diversas (VERGER, 2002) e 

divergentes reunidas sob o mesmo solo das senzalas. 

Deste modo, o espaço sob o qual se ergue o Candomblé, já é um espaço 

fragmentado, imbricado de uma trama de relações culturais complexas, que 

encontraram no terreiro seu espaço de (re) significação. Ele se torna, então, o lugar 

da possibilidade tanto das relações sócio-culturais quanto das relações sacralizadas. 
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Segundo os escritos de Foucault (2006), as heterotopias seriam utopias 

efetivamente realizadas em determinados espaços que estariam à margem das 

sociedades. Uma espécie de nicho cultural, onde outras formas de organizações e 

posicionamentos sociais são assumidas. Nas palavras do próprio autor: 

Há, igualmente, e isso provavelmente em qualquer cultura, em qualquer 

civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são delineados na 

própria instituição da sociedade, e que são espécies de contra 

posicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais os 

posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos reais que se 

podem encontrar na cultura, estão ao mesmo tempo representados, 

contestados e invertidos, espécies de lugares que estão fora de todos os 

lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares (...) eu 

os chamarei, em oposição às utopias, de heterotopias. (FOUCAULT, 

167:415) 

Nas ditas sociedades primitivas, as heterotopias seriam lugares privilegiados, 

sagrados ou proibidos, onde os indivíduos se encontrariam em estado de crise, em 

relação à sociedade no interior do qual vivem (FOUCAULT, 1967). A crise seria uma 

desestabilidade momentânea seja do grupo ou do indivíduo que fugiria à ordem 

cotidiana estabelecida. Na contemporaneidade esta idéia é substituída pela de 

desvio, passando a englobar indivíduos cujo comportamento diverge da maioria ou 

da norma exigida.  

De qualquer modo, o que se nota é que o espaço das heterotopias é um espaço 

onde um tipo de comportamento que foge ao cotidiano, ao ordinário, pode ser 

assumido. É um espaço que faz parte da sociedade, mas está, simultaneamente, à 

margem. 

Os terreiros de candomblé são uma destas instituições sociais que permitem o 

posicionamento diverso. Ao se criar o primeiro terreiro, o que se afirmava não era só 

o espaço, mas um espaço para a manifestação daquilo que a sociedade da época 

tanto tentou reprimir, um espaço de expressão, de liberdade. 

Ao longo da História, os terreiros disseminaram-se pelo país, sempre como este 

espaço onde o sagrado poderia ocorrer livremente. Especialmente hoje, onde, 

depois de muitas lutas, os movimentos sociais conseguiram que cada vez mais as 

políticas públicas afirmassem a participação e contribuição afro-brasileiras em nossa 

cultura, o terreiro tornou-se este espaço não só de expressão como de resistência. 



3806 
 

Muitos terreiros hoje produzem encontros, palestras e atividades culturais que visa 

sua articulação com outros terreiros e difusão de seu legado cultural. 

Figura 2 – Flyer, divulgação em redes sociais virtuais.Terreiros como espaços de troca, expressão e 

resistências cutlurais. Fonte: http://www.facebook.com/photo.php?fbi=180938711954811&set=a 

Uma demarcação clara desta dialética entre terreiro/ sociedade é que, sendo um 

espaço sagrado, é preciso ser convidado ou autorizado para adentrá-lo. É preciso 

vestir-se, falar e se comportar de maneira adequada.  

Isto cria um sistema de abertura e fechamento dos terreiros. É um espaço onde 

qualquer pessoa pode entrar, desde que seja convidado e cumpra os preceitos 

necessários. Estes preceitos estão não só em rituais, mas em elementos simbólicos, 

como os gestos, falas, vestimentas, cantos, comidas, etc. Nas palavras de Foucault 

(1967): 

As heterotopias supõem sempre um sistema de abertura e fechamento que, 
simultaneamente, as isola e as torna penetráveis. Em geral, não se chega a 
um posicionamento heterotópico como a um moinho. Ou se é obrigado, (...) 
ou é preciso se submeter a ritos e purificações. Só se pode entrar com uma 
certa permissão e depois que se cumpriu certo número de gestos. 
(FOUCAULT; 1967:420) 

O terreiro é, via de regra, o espaço onde o orixá pode manifestar-se através do 

corpo de seus filhos, os médiuns. Como vimos, esta incorporação dos orixás é 

imprescindível para que os rituais aconteçam. Isto confere a estes indivíduos uma 

capacidade de adentrar um outro estado que os difere tanto de outros indivíduos 

dentro do terreiro quanto fora dele.  
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Estes posicionamentos diferem da vida cotidiana destes fiéis. Muitos preferem, 

inclusive, não revelar suas identidades religiosas. Nos outros espaços fora do 

terreiro, no trabalho, na escola, estas pessoas comportam-se como a média, 

seguem o fluxo ordinário da vida. Mas ao adentrar o terreiro, elas assumem seus 

papéis sociais, transformando-se, travestindo-se, ficcionando-se, fabulações de 

sentido.  

A condição do médium está, especialmente, propícia a estas fabulações, pois eles, 

durante a incorporação no Xirê ou fora dele são capazes de abrigarem em seus 

corpos o divino, numa narrativa fantástica que as palavras quase não dão conta. Os 

relatos dos médiuns muitas vezes falam da perda da memória a da ascensão a um 

estado outro, sagrado. 

Mas, eu sei que a há momentos em que a gente tem um estado de espírito 

fantástico, maravilhoso. Eu acho que até a mediunidade, né, é uma coisa 

muito profunda... E momentos de uma extrema felicidade... aquela 

felicidade... de, sei lá, de uma satisfação tão sensacional que não pertence 

a ninguém aqui na terra. Nós não temos essa chance em nosso estado 

normal, em nossa vida diária, de isso fluir... (HALPERIN, 1998:77) 

O terreiro é onde a lógica sucumbe à poesia do mistério. O lugar onde os 

comportamentos escapam à ordem, aos padrões, assumindo um padrão outro, 

próprio. Talvez, por isso, este espaço tenha sido (e continue a ser) negligenciado, 

desrespeitado, pois costumamos temer o que não conhecemos. 
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Figura 3 – Fotografia. Filhos de santo em transe no terreiro. Fonte: Arquivo da autora, 2008. 

As heterotopias estão ligadas ainda a recortes de tempo, sob duas formas: um 

cumulativo e outro efêmero. Foucault cita os museus e bibliotecas como exemplo 

deste tempo que se acumula infinitamente (FOUCAULT, 1984:415) e que seriam 

criações típicas da cultura ocidental do século XIX; e as feiras e festas para o tempo 

da efemeridade. 

Nos terreiros, o tempo se acumula na produção de imagens. As imagens (re) criam e 

celebram os mitos, os tornam presentes, como tornam presentes os próprios Orixás. 

Um objeto ritual não é só um objeto, mas evoca à presença o seu significante. Um 

abebê, espécie de espelho, de Oxum, presentifica a própria divindade. O Orixá 

vestido dançando na sala não é uma representação, mas uma apresentação do 

mesmo.  

O espaço do terreiro, principalmente em dias de Xirê, deve estar prefeitamente 

organizado, como em uma festa onde o objetivo é satisfazer os convidados, evitando 

gafes. Os materiais devem ser os melhores possíveis e tudo deve estar de acordo 

com a ordem religiosa, onde cada objeto deve estar corretamente posicionado, 

contrapondo-se ao espaço caótico do cotidiano, para que possam abrigar o sagrado. 
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Orixá gosta de coisa bonita 

A beleza é o que rege este arranjamento visual do Xirê. Os atabaques são envoltos 

em laços de pano, a cadeira da mãe de santo é ornamentada com flores, as 

quartinhas, as louças, todo o material deve ser o melhor possível para a festa. 

“Orixá, gosta de coisa bonita, minha filha”, me disse certa vez uma mãe-de-santo. 

Mas qual seria este ideal de beleza? Este é o foco de nosso objeto de estudo. 

Segundo Marco Aurélio Luz (1995), o conceito de belo ocidental não existe na 

tradição Nagô. A definição de belo é expressa pela palavra odara, que significa 

simultaneamente “bom, útil e belo”. Estas três instâncias que apareceriam muitas 

vezes distintas ao longo do pensamento ocidental estão intimamente ligadas na 

cultura Iorubá. 

No vocabulário do povo de santo, quando um ritual é bem feito, segue às tradições, 

possui os fundamentos religiosos, tem verdade e emoção, diz-se que está tudo 

odara. Quando uma divindade aceita uma oferenda porque esta foi feita de coração 

e bem arranjada, diz-se que está tudo odara. Quando um Orixá dança com vigor e a 

comunidade religiosa o saúda fervorosamente, odara é a palavra que o define.  

Ao contrário, se uma cantiga é entoada por alguém que não deveria, se algo está 

fora do lugar onde deveria estar, se um mais velho é desrespeitado ou se um orixá 

aparece de uma maneira completamente diferente que destoe da maneira aceita 

pelo grupo, o ritual torna-se “feio”, sem fundamento2 e, portanto, sem legitimidade. 

Nestes discursos de legitimação do belo insurge o campo da arte. A dimensão 

artística dos rituais não aparece dissociada de outras dimensões da vida religiosa, 

embora o discurso sobre ela seja raramente percebido como tal. Por isso, 

concordamos com Geertz (2000), quando diz que muitas vezes o discurso sobre arte 

em determinados grupos de culturas tradicionais não está dissociado das outras 

dimensões práticas da vida cotidiana: 

Não há dúvida, porém, de que esses povos falam sobre arte, como falam de 
qualquer coisa fora do comum ou sugestiva, ou emocionante que surja em 
suas vidas – dizem quem toca, ou quem faz, que papel desempenha nessa 
ou naquela atividade, pelo que pode ser trocado, qual seu nome, como 
começou e assim por diante. (GEERTZ, 2000:147) 
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A arte não está, assim, dissociada da vida cotidiana, mas aparece como um lugar 

especial. Neste sentido, o ritual do Xirê, ao engendrar discursos de legitimação do 

belo através da palavra Odara possui também um sistema artístico expresso em 

uma estética3 própria. 

A estética do Xirê é expressa na palavra Odara. Mas o que é preciso para se tornar 

Odara? Para isto é preciso que analisemos o que as idéias de utilidade e bondade 

querem dizer dentro do ritual do Xirê. 

Utilidade e bondade põem em cena o outro, o viver junto. Para ser belo é preciso 

que leve em consideração o coletivo, o grupo. Ser útil e ser bom estão relacionados 

na manutenção do Axé, do qual falamos no início ido artigo. A beleza está a serviço 

dele, sua função é disseminá-lo para que assim seja bom para todos. 

Mas para fluir o Axé, é preciso que cada elemento simbólico esteja devidamente 

arranjado de acordo com a tradição aprendida em anos de iniciação. Só desta 

maneira, o ritual estará odara, legitimado pelo grupo.  

A cultura candomblecista é tradicional, não só no sentido de existência temporal, 

mas porque a tradição é um fator preponderante na criação e permanência de seus 

rituais. A fidelidade à tradição e aos ensinamentos adquiridos distingue um “bom” de 

um “mau” candomblé ou ainda um ritual “bonito” de outro “feio”. Temos aqui a 

clássica dicotomia entre belo-bom / feio-ruim (ECO, 2004). Onde podemos 

acrescentar ao binômio belo-bom a idéia de tradição. 

A tradição está longe de ser um elemento imutável, preso à velhas formas. Ao 

contrário, revela seu caráter dinâmico e híbrido, quase que escapulindo às tentativas 

de apreendê-la. O discurso sobre a tradição é múltiplo, plural e negociável, 

articulando elementos diversos em uma rede imbricada de sentidos. Assim, 

concordamos com Stuart Hall (2003) quando nos diz que: 

Isso nos deve fazer pensar novamente sobre aquele termo traiçoeiro da 
cultura popular: a “tradição”. A tradição é um elemento vital da cultura, mas 
ela tem pouco a ver com a mera persistência de velhas formas. Está muito 
mais relacionada às formas de associação e articulação dos elementos. 
(HALL, 2003:239)  

O hibridismo torna possível a sobrevivência e permanência da tradição. No caso do 

candomblé, esta tradição é híbrida desde sua invenção. O sincretismo 
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(CANEVACCI, 2001) foi uma forma hibridizada de permanência e difusão da cultura 

afro-brasileira que subverteu a ordem da cultura religiosa dominante. 

É característica da tradição estar em disputa. Disputando quem é mais tradicional, 

os terreiros de candomblé adquirem seu poder enquanto instituições religiosas, o 

típico jogo do poder-saber. Quanto mais tradicional é tido um terreiro, mais poderoso 

ele se torna e mais eficiente será seu ritual. 

Deleuze (2005) nos diz que se as relações de poder implicam as relações de saber, 

estas, em compensação, supõem aquelas. A disputa pela tradição rege a disputa do 

poder e vice-versa. Um jogo de força, uma tensão. Aí se situa a tradição. 

E quando falamos em força estamos falando de maneira plural, isto significa estar 

em relação com outras forças. De forma que toda força já é uma relação, onde „a 

força afetada não deixa de ser também uma capacidade de resistência‟. (DELEUZE, 

2005:78).  

Estas forças atuam sobre a estética odara, criando fabulações de sentido, não 

sendo, portanto, possível distinguir as fronteiras entre realidade e fantasia, 

instaurando um devir, uma possibilidade de se tornar odara. Uma criação de 

sentidos, de significados, ao mesmo tempo, coletivos e individuais.  

Os elementos visuais presentes no Xirê podem apresentar-se das maneiras mais 

diversas e até inusitadas, desde que não percam sua função ritual de estar odara, 

circunscrevendo-se à idéia de tradição, que por sua vez, é pautada pelas narrativas 

míticas, que podem ser fabuladas, (re) significadas.  

O mitos se configuram como uma fabulação que permitem a recriação e invenção da 

tradição, criando modulações de sentido, hibridizações, possibilidades. Um exemplo 

seria a qualidade de santo4 que permite que os elementos do ritual tenham sua 

simbologia temporariamente deslocada, flutuante. Assim, poderemos ter uma Iansã 

que em vez de seu vermelho tradicional se veste toda de branco porque possui um 

enredo como Oxalá, representado pela cor branca. 
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Figura 4- qualidades de santo: fabulações de sentido. Fonte: acervo da autora, 2008. 

Desta maneira, podemos dizer que estética odara é modular. Isto é, as visualidades, 

suas formas, suas cores e seus sentidos podem deslocar-se, flutuar, mas sem sair 

da órbita. Um movimento sutil, silencioso, decodificado somente por aqueles que 

participam dos códigos simbólicos do ritual. A criação, assim, transita dentro desta 

órbita sem perder seu sentido.  

Por outro lado, tudo aquilo que sai deste padrão modular, que foge a esta órbita, 

corre o risco de perder-se no espaço, considerado impróprio, falso, feio, não 

atingindo a função ritual, porque “Orixá gosta de coisa bonita”. 

Odara traz consigo a utopia típica das religiões: a bondade, a felicidade, o 

progresso, a harmonia, a tradição, tudo que contraria as agruras e revezes da vida 

cotidiana, caótica, desestruturada. Uma utopia realizável, mesmo que efêmera, 

durante o Xirê. 
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Estar odara restaura a ordem originária e a felicidade prometida nas narrativas 

míticas, perpetua e reinventa a tradição, permite a convivência entre homens e 

deuses em um mesmo espaço, possibilidade efetiva de uma realidade outra, 

sagrada, simbólica. 

A estética odara nos revela que a utopia é possibilidade de ascensão do homem ao 

humano, que há (im) possibilidades que estão para além do pragmatismo das 

fronteiras entre real, realidade e verdade; que as idéias de tradição e novo podem 

ser ficcionadas, resignificadas. E que estas fronteiras são muito mais complexas do 

que parecem.  

O universo do sagrado, do utópico, onde fé e razão disputam poder tornam a 

existência humana tão dinâmica e plural. Por isso, para finalizar, nas palavras de 

Bloch (2005): “tomar as coisas como são, não é uma fórmula empiricamente exata. 

Não é positivismo. É uma fórmula de vilania, de covardia, de mesquinharia”. 

                                                 
1
 Nagô foi o termo aplicado aos povos que tinham o Iorubá como língua comum que chegaram em grande 

número ao Brasil, concentrados principalmente na Bahia, no último período da escravatura (SANTOS, 2002). O 
primeiro terreiro de Candomblé oficialmente criado, a Casa Branca do Engelho Velho, em Salvador- BA, pertence 
à nação Ketu (VERGER, 2002) e permanece até hoje como centro de referência e tradição desta religião. 
2
 Termo utilizado pela comunidade religiosa para se referir a algo ou alguém que possui saber.  

3
 Por estética entendemos aquilo que Rancière (2005) chamou de um modo de articulação entre maneiras de 

fazer, formas de visibilidade e modos de pensabilidade 
4
 Tipos de um mesmo orixá que possuem cruzamentos simbólicos com outros. 
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