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 Buscou-se através de um resgate histórico e iconográfico relacionar quatro gerações 

do terreiro Matamba Tombenci Neto3, de nação Angola, situado no município de Ilhéus, 

Bahia, considerando os contextos socioculturais por que passavam, 

concomitantemente, a cidade e a comunidade do Tombenci a partir do início do século 

XIX. A compreensão da dinâmica social vigente e do papel ocupado pelo terreiro na 

formação da cultura local remete-nos a reavaliação do discurso oficial presente na 

historiografia regional, principalmente aquele que produz um ideal de imagem 

assentado no trabalho livre de descendentes de colonos europeus e migrantes 

nordestinos, em sua maioria sergipana. Contudo, é bom que lembremos que o início do 

cultivo do cacau se deu em um contexto de Bahia aristocrática e escravocrata. Outro 

aspecto a ser destacado é o fato de o cacau ser a única lavoura a fixar-se num só lugar 

da província, o sul da Bahia, influenciado pelo ecossistema da região, que foi um 

aspecto fundamental na consolidação dessa cultura.  

Outrossim, buscar compreender o candomblé Angola e inseri-lo nos contextos 

existenciais da cidade é pensá-lo num processo mítico de representação da África 

criado no Brasil. Representação produzida a partir de uma implicação relacional entre 

as religiões afro-brasileiras e a África tradicional - onde os nativos dependiam das 

condições físicas do seu entorno e/ou utilizavam referenciais espaciais presentes na 

natureza na construção de suas identidades.  

 Consideramos os acontecimentos responsáveis pela formação de uma memória 

coletiva, simultaneamente à emergência da noção de território, como dados 

necessários à construção de uma identidade grupal e individual e o reconhecimento de 

si por outros [SODRÉ, 2002].   

As transformações sociais interfaceadas às condições materiais de vida e aos modos 

de viver - mostrados através dos valores e comportamentos presentes nos costumes e 

hábitos praticados pelos habitantes nativos e por aqueles da diáspora do Atlântico -, 

apontam para as negociações e conflitos entre grupos sociais tanto no que diz respeito 

ao uso dos espaços como na construção da identidade regional. 

O contexto compreendido a partir do sentido relacional da vida social rompe com a 

visão tradicional - compreendida pelo entorno imediato ou condições ambientais diretas 

-, inserindo em sua dinâmica social, interfaces relacionadas com outros níveis 
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espaciais e temporais, outros pontos de referência, muitas vezes alheios às 

circunstâncias locais ou de contato face a face. Nesta linha de pensamento, o contexto 

é dotado de uma força ativa, nutrindo o território através da produção de ordenamentos 

simbólicos, agenciadores de formas de relacionamentos, de relações de proximidade e 

distância, territorializando-o. Este movimento de territorialização permite a assimilação 

de acontecimentos, de fatos que se realizam. Segundo Sodré, 

Pensar assim implica admitir a heterogeneidade de espaços, a 
ambivalência dos lugares e, deste modo, acolher o movimento de 
diferenciação, a indeterminação, o paradoxo quanto à percepção do real – 
em suma, a infinita pluralidade do sentido (como no espaço sagrado, onde 
cada lugar tem um sentido próprio) [2002, p. 14]. 

 
Pode-se falar, assim, que a idéia de contexto e, mais especificamente, a de território 

implica à demarcação de um espaço construído na diferença com o outro, na 

ordenação das trocas necessárias a uma comunidade na direção de uma identidade 

grupal. O território é enfocado, aqui, numa perspectiva intrinsecamente integradora, em 

que a territorialização implica um processo de domínio (político-econômico) e/ou de 

apropriação (simbólico-cultural) do espaço pelos grupos humanos. 

Cada um de nós necessita, como um recurso básico, territorializar-se. Não 
nos moldes de um “espaço vital” darwinista-ratzeliano, que impõe o solo 
como um determinante da vida humana, mas num sentido muito mais 
múltiplo e relacional, mergulhado na diversidade e na dinâmica temporal do 
mundo [HAESBAERT, 2004, p. 16]. 
 

 Isto significa que a noção de território implica sempre, e ao mesmo tempo, uma 

dimensão simbólica e cultural, atribuída pelos grupos sociais através da construção de 

uma identidade territorial enquanto forma de controle simbólico sobre o espaço 

cotidiano de vivência. E uma outra dimensão mais concreta de caráter político, 

disciplinar e econômico, isto é, a apropriação do espaço como forma de domínio e 

disciplinarização dos indivíduos [HAESBAERT, 2004].  Destaca-se, ainda, que existem 

diferenças significativas nas formas de construção do território em relação a seus 

recursos e de acordo com fatores como a mobilidade a que o grupo está sujeito.  

A territorialização de Ilhéus deu-se ancorada em práticas sociais relacionadas ao poder 

familiar - que serviu de matriz para as identidades grupais - e na imagem de uma 

região formada pelo trabalho livre de descendentes europeus e migrantes nordestinos, 

principalmente, de Sergipe. Essa é a imagem que povoou a historiografia do cacau: 

uma visão de lavoura que se quis desvinculada do contexto escravocrata da Bahia do 

século XIX, contribuindo para uma visão parcial da realidade sócio-histórica regional e 

que, ainda, excluiu do cenário a presença africana como elemento significativo na 
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formação da identidade regional. Os negros, ou melhor, o trabalho escravo foi 

introduzido em Ilhéus no século XVI e, em 1724, quase metade, mais precisamente 

893 dos 1.831 habitantes, eram escravos [MAHONY, 2001]. 

A partir das perspectivas teóricas apresentadas até o momento, o processo de 

investigação inicial deste estudo, utilizou a informação oral, documentos existentes no 

terreiro Matamba Tombenci Neto e os produzidos pela Associação Beneficente E 

Cultural Matamba Tombenci Neto. Paralelamente, iniciou-se uma pesquisa visual e 

bibliográfica da cidade nos períodos de 1885, 1915, 1946 e 1975 -2006 (geração atual), 

objetivando compreender o papel do terreiro nestes contextos socioculturais, além de 

práxis participativa do pesquisador e de bolsistas em seminários4.  

Optamos por contextualizar e relacionar os acontecimentos do cenário estadual e 

nacional que foram significativos para as transformações agenciadoras da construção 

da identidade cultural da região. 

 

 

 

As Comarcas do Sul 

Verifica-se que na segunda metade do século XIX, há uma crescente descapitalização 

das zonas do norte da Bahia, também observada através da regressão de seu sistema 

produtivo, que do circuito comercial nacional e internacional passa a uma economia de 

subsistência de base familiar, com capacidade apenas de garantir a reprodução de 

mão-de-obra, mas sem possibilitar alternativas econômicas. Tal fato viria a influenciar 

diretamente o desenvolvimento das Comarcas do Sul, bem como o estabelecimento de 

políticas públicas para essas regiões. 

A possibilidade de emergência das Comarcas do Sul - enquanto alternativa para 

manutenção do modelo tradicional de exportação da produção primária, obtida de 

forma extensiva, e por isso mesmo, com capacidade de absorver o contingente ocioso - 

constituía-se numa ameaça ao sistema elitista vigente, especialmente no que diz 

respeito à questão da posse da terra. Além disso, discutia-se a implantação de um 

modelo econômico para essas áreas. Este contexto fragilizava e ameaçava o sistema 

latifundiário, bem como seu processo tradicional de acumulação do capital, centrado 

em mãos de alguns poucos privilegiados.   

Apesar do rigor das propostas com relação ao controle do acesso à terra, 
essas medidas não se mostraram eficazes nas áreas de fronteira, como 
viria a se constituir a da expansão da lavoura cacaueira na zona de 
influência de Ilhéus. (...) Em termos de políticas públicas, essas medidas 
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estavam associadas à definição da questão da mão-de-obra para substituir 
os escravos. As propostas de recrutamento preferencial oscilavam entre os 
negros libertos, os índios e os imigrantes estrangeiros. (...) No caso de 
Ilhéus, os três modelos foram tentados na busca de uma aceleração do 
progresso [GUERREIRO DE FREITAS; PARAÍSO, 2001, p. 72].  

 
No ano de 1853 ocorreu no Distrito de Olivença uma intensa disputa pelo trabalho 

indígena. Esta opção era pensada para as regiões de fronteira econômica, juntamente 

com a possibilidade de sua civilização. Destaca-se em Ilhéus a adoção de todas as 

práticas de recrutamento (escravos, escravos libertos, índios e imigrantes). Esse 

contexto, marcado pelo crescimento das atividades agrário-exportadoras como um 

todo, pelo fortalecimento do mercado interno, e pelo aumento das relações de trabalho 

assalariado, entre outras questões, está diretamente relacionado à questão territorial, 

isto é, a expansão das propriedades rurais.   

O incremento da cultura cacaueira, embora representasse uma solução econômica, 

política e social, para a época, foi lento, e enfrentou diversos problemas: instalação de 

posseiros e imigrantes em regiões inóspitas e desertas; descapitalização de 

agricultores; a ausência de tradição de consumo no mercado interno e, finalmente, o 

fato de a região de Ilhéus não ser considerada prioritária pelo governo provincial 

[Ibidem]. Tais fatos corroboraram para que o plantio do cacau até 1860 se mantivesse 

restrito aos quintais e aos aldeamentos indígenas. As grandes alterações que 

ocorreram no sistema produtivo advêm da consolidação do cacau como produto de 

exportação. A partir de então, observa-se uma expansão da produção cacaueira, 

associada à incorporação de novos espaços. A ocupação do solo processada de forma 

arbitrária e de acordo com a capacidade de conquista e desbravamento de cada 

migrante, era estimulada pelo governo, através da possibilidade “de transferência de 

grande massa de pessoas que poderiam vir a se constituir em força-de-trabalho 

utilizada pelos donos de roças de grandes dimensões” [Ibidem, p.90]. 

O aumento da população na região cacaueira tornou-se maior a partir de 1877 e 1879 

quando ocorreu a grande seca no norte da Bahia e em Sergipe, ocasionando a 

chegada de uma grande leva de imigrantes. Este é um dos elementos fundamentais 

que corroboram para alimentar a idéia de uma região não escravocrata. 

Em relação aos aldeamentos indígenas destacamos que, 

A partir da segunda metade de década de 70, o Governo Provincial foi 
lentamente transferindo o poder de decisão sobre os destinos dessas 
populações e seus territórios às Câmaras Municipais para adotarem 
medidas que fossem de interesse das elites econômicas daqueles locais 
[Ibidem, p. 99]. 
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A extinção dos aldeamentos – Decreto nº267 de 20/10/1875 viabilizou a abertura das 

últimas áreas reservadas ao cultivo do cacau. Este fato, sem sombra de dúvida, foi 

reforçado pela autorização de alienação e venda dessas terras pelo preço de mercado, 

situação expressa no referido decreto. 

Com relação aos negros que viviam em Ilhéus no período, Mahony afirma que os 

dados levantados à cerca do quantitativo de escravos na primeira metade do século 

XIX, na região cacaueira, embora não mostrem a quantidade exata de escravos, 

indicam que em Ilhéus, estes constituíram uma parte significativa da população nos 

anos de 1724, e iriam constituir em 1872 e 1881. Além disso, esse contingente tinha 

algumas características incomuns para o Brasil. A maioria dessa população parece ter 

sido formada por brasileiros, com quantidades aproximadas de homens e mulheres e 

uma grande produção de crianças escravas. Este tipo de situação em relação ao 

contingente escravo é decorrência das atividades realizadas na região, na qual a 

extração de madeira e a produção comercial de certos produtos alimentícios, além da 

aguardente e do açúcar, destacaram-se como as mais importantes atividades 

econômicas dos períodos precedentes. 

Em Ilhéus, Silva, após examinar as cartas de alforria do Século XVIII, identificou que os 

escravos que possuíam uma nação definida eram declarados provenientes da Guiné 

ou da Costa da Mina [SILVA, 2003]. Por outro lado, sabe-se que deixaram Luanda, 

entre 1791 – 1828, com destino para a Bahia cerca de 12.191 escravos. É possível que 

parte desse contingente tenha sido trazida para Ilhéus [MAHONY, 1999; AMORIM, 

2003; RIBEIRO, 2005; PANTOJA, 1999]. Se o quantitativo sobre o número de escravos 

é impreciso, sua procedência também é indefinida, e, uma das causas pode ser o uso 

de expressões de conteúdo genérico, como por exemplo, a expressão “gentil de mina”, 

que era usada para designar qualquer negro trazido de diversas regiões da África 

Ocidental. Da mesma forma que escravos de Angola, do Congo, de Benguela, de 

Cabinda, de Mossamedes, na África Ocidental, e de Moçambique e do Quelimare, na 

Contra-Costa, eram chamados “negros bantos”. Carneiro observa a inexistência de um 

método a seguir na localização desses negros. “Assim, muito negro Jeje, muito negro 

Nagô ou Haussá, confundiu a sua nação com o porto de origem, passou por negro 

banto” [CARNEIRO, 1991, p. 126].  

Os escravos embarcados na África chegavam a Ilhéus através do comércio regional, 

cujo porto principal era a cidade de Salvador. Situação que se modifica a partir dos 

esforços britânicos de suprimir o tráfico no Atlântico Sul, fato determinante para o 
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desembarque de escravos diretamente em Ilhéus, depois de 1830. Mesmo com o 

controle das autoridades brasileiras na coibição do contrabando de escravos a partir de 

1848, Ilhéus permaneceu como rota de desembarque de escravos após 1850.  

O sucesso do desembarque de escravos ocorrido na cidade, mesmo que de forma 

ilegal, aponta para a impossibilidade de se saber o número exato de escravos que 

entraram em Ilhéus nesse período, e tampouco, sua procedência. Após 1860 não 

houve mais levas de africanos chegando ao Brasil, especialmente no município, e os 

latifundiários e fazendeiros locais voltaram a recorrer ao mercado regional e nacional 

no atendimento de suas necessidades de produção. Entretanto, a compra e a venda de 

escravos só cessaram quando determinado por lei. Ainda assim, alguns documentos 

revelam a existência de transações envolvendo a compra e venda de escravos até 

quase o final de 1880 [MAHONY, 1999]. Destaca-se que os negros escravos da 

Fazenda Almada, também foram utilizados na exploração de minérios. 

Podemos dizer que esses acontecimentos foram importantes para delinear um novo 

período da história de Ilhéus. A imagem de uma cidade isolada e marginalizada 

economicamente se desfaz, em prol da implantação de um modelo tradicional de 

exploração das terras, articulado a uma estrutura social hierarquizada e excludente.  

Em 14 de agosto de 1881, a vila de São Jorge de Ilhéus é transformada em Cidade, 

com instalação solene na Câmara Municipal de São Jorge dos Ilhéus, sob a 

presidência de Cristiano Alexandre Homem d’El-Rei e secretariada por Alfredo Navarro 

de Amorim com a presença de vereadores e notáveis convidados – representantes da 

elite da época [VINHÁES, 2001].  

A realidade espacial é transformada a partir da migração da nova burguesia para a 

cidade. Esta utilizará a sua condição econômica na transformação do espaço, 

provocando a emergência de símbolos urbanos representativos de poder econômico e 

de prestígio social. Situação exemplificada pela construção de vários palacetes 

familiares. Diversos grupos diferentes formaram a população de Ilhéus e foram 

responsáveis pelo seu crescimento, grupos da aristocracia da cana-de-açúcar do 

Recôncavo e da Bahia, colonos europeus, migrantes nordestinos sergipanos, em sua 

maioria, e negros libertos e escravos de origem africana e brasileira, índios e, 

finalmente, os descendentes dos colonizadores. Ribeiro faz a seguinte descrição:  

(...) os principais proprietários rurais, no século XIX, eram herdeiros locais 
e famílias economicamente fortes provindas do Recôncavo, de Minas 
Gerais e da Europa. No período de expansão do cacau, já existia na região 
uma sociedade fortemente estruturada do ponto de vista econômico, cuja 
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ascendência não desapareceu com a Abolição e a República [RIBEIRO, 
2005, p. 50]. 

 
 Podemos observar que em Ilhéus, assim como em outras partes da Bahia e do Brasil, 

anteriormente ao ano de 1888, a relação com o trabalho se dava da seguinte maneira: 

sempre que possível deve ser feito, primeiramente, pelos escravos. 

A discussão quanto à participação do escravo na lavoura cacaueira, ou mesmo antes, 

quando era utilizado nos engenhos de açúcar ou em pequenas propriedades, parece 

estranha à historiografia regional, causando incômodos e controvérsias entre aqueles 

que defendem uma imagem da região desvinculada da escravidão. Todavia, a 

presença desses escravos como sujeitos históricos que resistiram a se tornar objetos 

passivos e, portanto, inventaram aqui formas específicas de viver, em meio às 

adversidades do cotidiano escravista – evidencia que entre um estado de conformidade 

e apatia e, de atitudes radicais de resistência e luta, emergia uma postura intermediária 

de negociação, de construção de estratégias de resistência, necessárias á convivência 

e fundamental, à manutenção do sistema.  Reis e Silva destacam a posição 

intermediária, como aquela da negociação (harmoniosas ou conflitantes), de 

compromisso com o sistema (manutenção) e, finalmente, de engenhosidade no sentido 

de afirmar, em meio a todas as adversidades, um espaço onde se pudesse construir o 

próprio viver [REIS; SILVA, 1989]. Na verdade, sujeitos ativos na sociedade, que 

desenvolvem com seus senhores relações, ora de manipulação, ora de transigência, 

com objetivos, recursos e estratégias próprias. 

Os escravos do Engenho de Santana, em Ilhéus, já em 1789 demonstraram 

claramente, suas posições de caráter revolucionário, através de um “Tratado de Paz” - 

documento singular capaz de traduzir seus interesses e reivindicações, além de 

exercer pressões no sentido de transformar o regime opressor. Apresenta ainda, 

facetas características de diferenciação, inclusive do próprio escravo, indicadoras de 

diferentes formas de negociação.  E mais, a história de sua rebeldia se estendeu ao 

início do século XIX, onde em 1821 depuseram suas ferramentas de trabalho e 

ocuparam as terras durante três anos. Ainda, em 1824, parte deles enveredou mata 

adentro, formando pequenos quilombos. Aqueles que permaneceram no Engenho, nos 

idos de 1828, ameaçaram nova rebelião, gerando grande represália, incluindo aí a 

perseguição aos quilombos. Nos quilombos, os negros desenvolveram uma expressiva 

economia camponesa, responsável por sua manutenção. Outro aspecto importante em 

relação a este contexto é a luta pela conservação de antigos costumes, como 
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coroações, as festas, as danças, as músicas e a religiosidade, tão expressivos na 

cultura do africano. Em relação à religiosidade, o Candomblé se destacou como uma 

das instituições negras, senão a mais importante, que desenvolveu e aperfeiçoou as 

práticas de negociação, afirmando seu direito de tocar, dançar e cantar em 

homenagem aos seus deuses: Inkisses, Orixás, Voduns e Caboclos, entre outros. 

O terreiro neste contexto surge como um importante suporte territorial da comunidade 

negra, uma vez que a estrutura tradicional de seu espaço é relacionada diretamente 

com as práticas sociais e ritualísticas, responsáveis por agenciar a continuidade sócio-

cultural do antigo escravo, face aos estratagemas simbólicos do senhor. Dessa 

maneira, para o escravo ou o negro liberto, que vivenciava um contexto de luta e 

desigualdade social, o terreiro além de agenciar uma diversidade existencial e cultural, 

constituiu-se num lugar de força e potência sócio-cultural e étnica.  

  

De Ilhéus a Aldeia de Angorô: a primeira geração 

Como vimos anteriormente, a sociedade de Ilhéus no período da segunda metade do 

século XIX, se caracterizava pela posse da terra, poder familiar e político. Esses 

elementos foram emblemáticos na consolidação da cultura do cacau como a principal 

lavoura do sul baiano, ao mesmo tempo, em que era o principal produto de exportação 

da Bahia. O poder local de base familiar, construído no município de São Jorge de 

Ilhéus - através de redes de casamentos entre parentes ou aliados políticos, 

geralmente vizinhos de propriedades - era fundado na preservação do patrimônio e da 

identidade familiar. Tais alianças realizadas constituíam-se em estratégias de acesso 

ao poder municipal bem como a sua manutenção e, desta forma garantiam a proteção 

governamental nas questões da terra e nas fraudes políticas e jurídicas.  

Paralelamente, se integra uma imagem de sociedade que nega a presença do negro 

escravo na sua formação sócio-econômica e cultural. Todavia, sua presença se fez 

notada quando da defesa de suas instituições e de si próprio. Como observa Reis e 

Silva [1989, p.48], “os escravos inventaram e levaram à quase perfeição uma singular 

astúcia pessoal na exploração das brechas do poder escravocrata, incluindo para 

alguns, o conhecimento do funcionamento da burocracia do poder, logo uma leitura 

política da situação”. 

O contexto descrito ilustra o período de criação do terreiro “Aldeia de Angorô”, de 

nação Angola, primeira geração do “Tombenci” -, fundado no ano de 1885, por 

Tiodolina Félix Rodrigues5, a Néngua de Inkissi Yá Tidú. A localização exata desse 
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terreiro está sendo investigada, no entanto, sabe-se através de relato oral que ele 

ficava em um lugar chamado “Catongo” na Fazenda do Engenho de Santana, lado Sul 

da Cidade de Ilhéus. Iyá Tidú foi responsável pelas atividades desenvolvidas no terreiro 

“Aldeia de Angorô” até seu falecimento em 1914.  

Marinho6 acredita que esse terreiro não possuía a estrutura dos terreiros de hoje, e que 

sua localização na zona rural, exigia por parte dos praticantes longas caminhadas. E 

que provavelmente as atividades litúrgicas se relacionassem a um calendário 

construído a partir das necessidades de seus filhos-de-santo e dos consulentes. Na 

verdade esse período é mais difícil de ser pesquisado em arquivos e documentos, já 

que a maioria das informações está contida na memória dos mais velhos, exigindo do 

pesquisador um resgate por meio da história oral. 

Sabe-se de fato, pelos relatos e documentos presentes no acervo da casa, que após a 

morte de Mameto Yá Tidú, Euzébio Rodrigues, seu filho carnal, de dijina Tata Gombé, 

assume a direção do terreiro, no ano de 1915, passando a chamá-lo de “Terreiro de 

Roxo Mucumbo”, e, assim, dando continuidade ao trabalho litúrgico iniciado por sua 

mãe. 

 

Terreiro de Roxo Mucumbo: a segunda geração  

Euzébio (Tata Gombé) passa a administrar o terreiro que adota um novo endereço no 

bairro da Conquista, atual Ladeira do Jacaré. Seu primeiro terreiro, porém, foi fundado 

em Salvador, município onde ele também exercia atividade de hoteleiro, situação que 

favoreceu o início de seu relacionamento com um africano de nome Hipólito Reis. Para 

ilustrar esta passagem, Marinho conta que “Certa vez, hospedou-se em um de seus 

estabelecimentos um africano chamado Hipólito Reis, pessoa de grande importância 

para a família Rodrigues. Na África ele era um babalaô e foi o pai-de-santo que 

concluiu as obrigações de Euzébio”. Apesar de sua nação de origem ser desconhecida, 

Marinho chama a atenção para este período que compreende a gestão de Euzébio, 

salientando a importância que ele dava a pesquisa de resgate da história do terreiro.  

Em suas freqüentes visitas a Ilhéus, Hipólito Reis inicia as obrigações de Izabel Félix 

Rodrigues, Dona Roxa (irmã carnal de Euzébio). Hipólito Reis faleceu antes de 

completar as obrigações de Dona Roxa. O que ocasionou que Dona Maçu (Mameto 

Kizunguirá), filha de santo do terreiro Tombenci, localizado em Salvador, completasse 

as obrigações de Dona Roxa. 
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O terreiro Tombenci fundado por Maria Jenoveva do Bonfim (Maria Neném), é 

considerado um dos terreiros de nação Angola mais antigos da Bahia. Sabe-se que 

Maria Neném nasceu em 1865, mas não há registro de quando fundou sua casa.   

 Neste momento, ocorre uma aproximação entre o terreiro Tombenci, em Salvador, e o 

terreiro de Roxo Mucumbo, em Ilhéus. Em 1941 Euzébio falece e o terreiro fica fechado 

durante um ano. 

O Alto da conquista é descrito nesse período, como um próspero subúrbio situado em 

um ponto elevado e pitoresco, dividido em cinco ruas: da Jaqueira, Direita da 

Conquista, Casco da Cuia, Ladeira da Vitória e Matadouro. Barros faz a seguinte 

descrição do lugar:  

(...) possui várias casas de molhados, quitandas, uma padaria e 
alfaiatarias. É um arrabalde saudável, com cerca de duzentas casas. O 
povo entretem-se muito com as festas, especialmente as noites de Natal, 
Ano Bom e Reis. Aí se organizam todos os anos diversos Ranchos de 
Reis, que visitam a próxima cidade de Ilhéus, divertindo-se durante as 
noites de 5,6 e 7 de janeiro. Existem dois estábulos, pertencentes aos Srs. 
Eduardo Mattos e Manoel Carillo, e diversas mangas de bengo. Era aí o 
antigo Lavadouro, hoje represa de água filtrada e canalizada da cidade 
[BARROS, 2004, p.137]. 

 

Observa-se que é difícil encontrar na historiografia de Ilhéus alguma menção a 

existência de terreiros de Candomblé ou mesmo, de suas mães ou pais de santo. 

Entretanto, é fácil encontrar nesta historiografia informações sobre o Bispado, que 

formou as bases cristãs na capitania em 1913. Em 1915, o então Bispo dom Manuel 

Antonio de Paiva, assume o bispado, firmando as bases de uma estrutura religiosa que 

seria dominante na região entre os historiadores.    

Apesar da predominância católica dos relatos historiográficos, alguns pais e mães-de-

santo são citados freqüentemente nos documentos sobre festas populares da região, 

principalmente nos que se referem ao carnaval, onde a comunidade-de-santo exerceu 

papel fundamental na formação dos blocos afros. Este parece ser o caso do Afoxé 

Filhos da África, criado por Pai Pedro em 1950 [VINHÁES, 2001]. Afora isso, não 

encontramos registros sobre o candomblé nessa primeira fase do levantamento 

bibliográfico, nem mesmo das festas litúrgicas que demandam uma série de 

obrigações. Como é o caso da festa de Iemanjá ou mesmo do costume de ir ao mar 

com oferendas no dia 31 de dezembro, momento em que todos os terreiros realizam 

uma série de obrigações e limpezas, preparando-se dessa forma para o fechamento de 

um ciclo e o surgimento de outro.  
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Terreiro de Senhora Sant’Ana Tombenci Neto: a terceira geração 

 Representante da terceira geração da família Rodrigues nesta trajetória religiosa, 

Dona Roxa (Mamêto Bandanelunga) iniciou seu trabalho à frente do terreiro em 1943, 

um ano após a morte de seu irmão Euzébio. Ela realizou mudanças significativas na 

estrutura territorial do terreiro, passando este a ser localizado na Avenida Brasil, sua 

atual localização. Inicia-se então, uma preservação e uma atualização do culto de 

tradição de Angola por meio de um calendário litúrgico do Sant’Ana Tombenci Neto, 

bem como por sua relação de familiaridade entre os demais terreiros tradicionais da 

cidade. Outro dado merecedor de destaque é o cuidado que Dona Roxa teve com a 

manutenção e armazenamento de documentos iconográficos expressivos, bem como 

de objetos representativos do culto, possibilitando às gerações seguintes a construção 

do memorial do Tombenci.  

Sabe-se também que nesta época existia uma boa relação entre o bispo Dom Felipe e 

Dona Roxa. Os dois conversavam muito sobre as práticas do candomblé, observando e 

comparando estas com alguns ritos realizados na igreja católica. Neste período é 

construída a capela de Nossa Senhora de Sant’Ana, localizada em frente ao terreiro, 

onde ocorriam missas semanais. A capela hoje está desativada, mais funcionou até o 

ano de 1974. 

Quando Dona Roxa faleceu, em 25 de outubro de 1973, foi chamada Dona Maçú para 

realizar as obrigações de seu sirrum. Nos idos de 31de janeiro de 1975, Dona Maçú 

entregou o decá a Ilza Rodrigues (Mamêto Mukalê). 

 

Terreiro de Eua Matamba Tombenci Neto: a quarta geração 

Ilza Rodrigues (Mamêto Mukalê) representa a quarta geração da família Rodrigues a 

liderar um terreiro de candomblé. Assumiu o terreiro entre 1974 e 1975, dando 

continuidade a valorização do culto aos antepassados – próprio da tradição Angola – 

iniciado nas gerações anteriores.  

Além de cumprir com os rituais litúrgicos, o terreiro se afirma no cotidiano da cidade 

desenvolvendo projetos sócio-culturais de relevância para comunidade. A primeira 

iniciativa marcante de Ilza Rodrigues na direção da casa, foi a idealização e fundação 

do Afoxé Leguedepá em 1981, culminando no desenvolvimento de diversos projetos 

culturais destinados a população do Bairro da Conquista e do seu entorno.  

A fundação do Grupo de Preservação da Cultura Negra Dilazenze veio a confirmar a 

continuidade das raízes da tradição Angola-Congo em Ilhéus, desempenhando um 
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papel importante na maneira como muitos afro-brasileiros da cidade apreendem o 

mundo presente e reconstroem a sua identidade. 

Observam-se algumas transformações no espaço físico do terreiro em relação à 

dinâmica socioeconômica da cidade. A necessidade de demarcação do espaço público 

e privado no terreiro é notável pela presença de um muro - recentemente construído - 

onde antes uma cerca natural era cultivada. Também por uma demanda familiar, o 

espaço do terreiro foi ocupado por novas construções de moradias. Além disso, o 

terreiro hoje abriga o Memorial Unzó Tombenci Neto, espaço, único no extremo sul, de 

preservação da cultura de tradição Angola-Congo e das religiões afro-brasileiras de 

maneira geral.  

 Pensar nestas transformações do Tombenci é inseri-lo em um contexto marcado pelo 

aumento significativo populacional – entre os anos de 1980 e 1990, a população deu 

um salto passando de 150.000 para 250.000 habitantes -, percebê-lo na sua relação 

com o movimento migratório que existiu entre os municípios da região cacaueira, 

provocando um crescimento desordenado, principalmente nas periferias e encostas. 

Essa população, sem alternativas de sustento e moradia, ocupa as periferias e áreas 

públicas, como manguezais, praia e morros. O processo de transformação da cidade é 

visível, representado pelo aumento significativo das favelas e das possíveis formas de 

sobrevivência que emergem através das situações ilícitas, que encontram na condição 

de exclusão vivida por indivíduos e grupos inteiros, espaço para se desenvolver. Como 

é o caso do tráfico, dos roubos e da prostituição, entre outras situações. Além disso, 

cerca de 3.000 crianças e adolescentes vivem em situação de risco pessoal e social. 

25.000 crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos de idade estão fora da escola. Há 

uma crescente população de rua; os índices de alcoolismo são elevados; o 

analfabetismo atinge quase 30% da população na área urbana e 60% na área rural; o 

índice de evasão escolar é de 40%. Segundo pesquisas da Prefeitura Municipal de 

Ilhéus, em 615 famílias residentes em áreas de risco, 21% realizam atividades fora da 

economia formal e 66% estão no desemprego7. 

Em relação à afirmação do espaço litúrgico, o terreiro Tombenci Neto já gerou cerca de 

sessenta outras casas. Nas festas e obrigações é comum a presença de filhos da casa 

que possuem seu terreiro em outras cidades: Salvador, Itabuna, Ipiaú, Rio de Janeiro, 

São Paulo e, ainda, outros na própria cidade de Ilhéus. 
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O terreiro é baseado em forte organização familiar, composto por Ilza Rodrigues 

(Mameto Mukalê), seus quatorze filhos carnais, suas famílias e dezenas de filhos e 

filhas-de-santo, residentes de outras cidades como citado anteriormente.  

Essa estrutura, enquanto suporte territorial oferece a base de uma unidade bem mais 

ampla que a dimensão exclusivamente religiosa, operando enquanto referências 

importantes para a construção de identidades de origem afro-brasileira. Pode-se avaliar 

quão importante é pertencer a um desses grupos, considerando que, nas culturas 

africanas tradicionais, o indivíduo é inseparável de sua linhagem e continua a viver 

através dela, constituindo-se um prolongamento de sua linhagem e conferindo-lhe 

continuidade, em contrapartida.  

Neste sentindo observamos uma adaptação das relações de parentesco - base do 

terreiro Tombenci Neto - com a territorialização de Ilhéus, visto que, tanto a tradição de 

Angola-Congo como as relações sociais entre as famílias de prestígio da cidade, 

serviram de matriz para identidades grupais.  

Finalmente, destacamos que a análise das religiões afro-brasileiras, especificamente 

da tradição Angola-Congo, expressiva no município de Ilhéus e praticada no Tombenci 

Neto, é um exemplo de uma articulação cultural diversificada. Logo, sua historicidade 

deve considerar a dimensão territorial na própria elaboração das estruturas sociais, 

incluindo a dinâmica na qual esta religiosidade se produziu. Religiosidade vinculada à 

compreensão espaço-tempo e ainda, de forma mais intensa, às geometrias de poder, 

próprias de uma sociedade complexa (hoje), desigual e diferenciada. Assim, evidencia-

se a relação entre espaço, contexto e sociedade como interfaces de 

complementaridade. 
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3 O terreiro situado hoje, no bairro da conquista, possui uma história de cento e vinte e um anos iniciada 
ainda, no século XIX, precisamente, no ano de 1885. 
4 A associação vem promovendo várias atividades de afirmação e defesa do patrimônio religioso e 
cultural do Unzó Tombenci Neto, de nação angola. Este momento é marcado por ricas discussões entre 
os membros do terreiro e também entre os terreiros que fazem parte da família Tombenci. 
5 Avó de Mameto Mukalê 
6 Como é chamado e conhecido Gilmário Rodrigues, um dos filhos carnais de “mãe Ilza” e Tata 
Cambondo do Tombenci. 
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