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Resumo: O presente trabalho se dispõe a analisar por meio de registros fotográficos da década de 80 (ano de 

implementação do candomblé em Goiás) aos anos 2000. O suporte fotográfico não se constitui apenas por 

registro, mas por legitimação de memória e história de um determinado grupo. Desta forma, podemos 

resgatar a estruturação de uma complexa rede familiar que, apesar de rupturas, cisões, disputas e 

deslocamentos, constrói uma lógica interna de funcionamento microssociológica. Por esta razão, pretende-se 

por meio do suporte fotoetnográfico remontar as diversas estruturas de poder que permeiam o universo das 

relações mágico-políticas das nações de Keto, no estado de Goiás, remontando a estrutura cartográfica das 

relações sociais que constituíram e constituem a formação do povo de santo em Goiás.   
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 Espaço e Tempo 

  Compreender a estrutura de formação de um determinado grupo social por intermédio de um 

suporte imagético nos exige repensar a própria idéia de estrutura. A imagem/fotográfica possui 

dispositivos de desencadeamento de memória e subjetividades, elementos que podem nos auxiliar 

no desvelar de estruturas que muitas vezes ficaram encobertas ou desconsideradas por uma forma    

fixa de se construir a história. 

   Mesmo com a contribuição da escola dos analises na inserção de novos suportes 

documentais para o fazer histórico, ainda se mostra muito tímida a utilização de recursos 

audiovisuais e artísticos no preencher das lacunas do tempo. Ressalto aqui apenas uma certa 

carência de trabalhos  de cunho  historiográficos desenvolvidos  por intermédio das artes plásticas, 

visto que já ha algum tempo a literatura acirrou laços interpretativos no desenvolver acadêmico. 

 

 (...) esse domínio técnico aliado ao olhar treinado do antropólogo pode levar à 

construção de um trabalho fotoetnográfico que venha a ser relevante, não só como 

mais uma das técnicas de pesquisa de campo, mas também como uma outra forma 

narrativa, que somada ao texto etnográfico, venha enriquecer e dar mais profundidade 

à difusão dos resultados obtidos. 
3
 

 

   Desta forma não se pretende aqui fazer apenas mais um trabalho descritivo sobre as 

características e especificidades do candomblé de keto
4
,
5
 em Goiás, mas reforçar a legitimidade de 

mailto:gsasocial@hotmail.com


ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 
ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista Brasileira 
de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

__________________________________________________________________ 

2 

 

tais fontes perante o saber histórico, um saber que se torna a cada dia mais subjetivo e fluido 

possibilitando o desenvolver de novas cognições a cerca do desenvolvimento histórico. 

 A fotografia enquanto documento se faz aqui enquanto foco central desta historia, historia 

essa que não é apenas contada, discursada e lida, mas rememorada, ou seja, despertadas e 

conduzidas através de mecanismos iconografias que são capazes de acionar a memória e se produzir  

história. É através deste fluxo de pensamento que fazemos da palavra “Ibùsùn” norteadora do 

trabalho, “Ibùsùn” representa  “Lembrar” e é a partir deste fato que toda a engrenagem fotográfica 

funcionará. 

 O suporte documental utilizado se constitui pelos por 3 (três) álbuns de família dos Ilê Axé's 

de nação Keto que se estabeleceram no Estado de Goiás a partir da década de 1980. Os mesmos 

são:  Ilê Axé Omi Gbató Jegdé do Babalorixá Djair de Logun-Edê na cidade de Águas Lindas de 

Goiás;  Ilê Axé Gmbalé da Ialorixá Jane Ti Omolu na cidade de Aparecida de Goiânia e o Ilê Ase 

Axé Onilewa Azanado da Ialorixá Tereza Ti Omolu. O recorte e feito pelas devidas casa partindo do 

referencial da primeira casa (Omi Gbató Jegdé) como tronco primordial, por ser esta liderada pelo 

patriarca da nação Keto em Goiás e as duas subsequentes por se constituírem em braços da mesma 

tradição cultural. 

 

 Ícone de Memória  

 Os álbuns de família se caracterizam pelo registro dos acontecimentos tidos como de maior 

significado para o referencial desta. A necessidade de se referenciar em um determinado espaço e 

tempo são primordiais na constituição identitaria do grupo, são por meio destes elementos de 

pertença que se constitui um determinado grupo e por conseguinte uma determinada família. Ainda 

mais quando falamos de um grupo familiar que em sua maioria estão atrelados por um vinculo 

extra-sanguinio, quando dispomos as relações de uma determinada família de santo os sujeitos que 

a integram estão conectados por uma rede magico-hierárquica, ou seja estão conectados pelo pelo 

fazer do rito, pelo simbólico e o espiritual.  

 Estas demarcações construídas apenas por laço ritualístico não se consolidam por si só, não 

se solidificam em uma estrutura legitima, por estas estarem ligadas a condições fluidas e imateriais, 

restando apenas a memória a responsabilidade de legitimá-las. Desta forma para que se construa 

uma relação de credibilidade ao rito de demarcação, outros componentes são adicionados agregando 

valor ao acontecimento, assim temos sempre a presença de um grupo de pessoas da própria rede de 

relações, que reforce e reconheça o ocorrido. 

  Em determinados acontecimentos registros formais contribuem para o reforço de alguns 
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acontecimentos, no caso deste determinado a tais documentos não possuem registros oficias ou nos 

casos que existem são produzidos com caráter informal, que funcionaram mais para que as 

informações não se misturem no tempo do que propriamente em dar legitimidade ao fato. A 

inexistência destes documentos não esta pautada em sua posição de não oficialidade, mas na própria 

tradição cultural religiosa que tem em seu cerne uma relação temporal outra, onde os 

conhecimentos e suas raízes históricas são repassadas de forma oral a onde apenas a memória 

6
servira como recurso. É neste viés de se ter como ferramenta de repasse de toda uma tradição 

ancestral apenas utilizando o como recurso a memória, nem sempre sozinha esta conseguira 

preencher todas as lacunas no decorrer da história. Desta forma e que a própria cultura construíra 

dispositivos materiais para acionar esta memória que por vezes se mantém adormecida. 

 Estes dispositivos se constituem em marcas corporais, adereços, construções, canções, 

lembranças, imagens. Em meio aos diversos mecanismos de avivamento da memória elegemos um 

em especifico, as fotografias guardadas nos álbuns de família, para que quando necessários estes 

possam ser acionados e auxiliem na remontarem da história do grupo.  

 

[..] as câmeras permitem ao cameraman e ao fotografo “penetrarem profundamente 

nas estruturas da realidade determinada”. A fragmentação e a força do detalhe 

resultam do recorte e registrar as aparências. O fragmento e o detalhe resultam do 

recorte e da captação. Eles mobilizam a parte química (o registro) e a parte óptica 

(o corte, a distância) do dispositivo. 
7
 

 

 Fotografar  

 O ato e o registro fotográfico em meio ao espaço mágico do candomblé será restrito por 

conta da própria dinâmica religiosa, o caráter iniciatico, que para alguns antropólogos estará calcada 

o principio dinamizador da cultura de manutenção dos orôs
8
. Desta forma a fotografia produzida 

pelos integrantes do candomblé e por conseguinte pelos pesquisadores, serão apenas em ritos 

públicos, que leigos e iniciados de diversos grais da hierarquia teriam acesso visual.  

 Os rituais ditos orôs não serão registrados, pois não existe necessidade de memória visual, 

apenas de manutenção do segredo pelos que já possuem vivências espirituais suficientes, o que 

necessariamente esta anexado ao fator tempo, a uma forma de se adquirir conhecimento 

gradativamente, o suporte fotográfico aqui elimina o fator “tempo” e por conseguinte a maturidade 

e o desenvolvimento espiritual. A memória neste nível de saber se mantém importante não para ser 

acionada, mas para ser mantida, o essencial está apenas te-lá, possui-lá como instrumento 

mantenedor de poder e coesão do grupo cultural. O conhecimento destes segredos serão adquiridos 

pelos outros integrantes na medida que os próprios indivíduos atingirem a quantidade necessária de 
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sabedoria para conhecê-los. Pois esse mecanismo de sigilo visual faz parte da própria lógica de 

preservação do grupo e da tradição.  

 

Os registros visuais que existem são muito parciais. Você não consegue nunca 

construir o que é o rito interno a partir desses registros. Eles são muito 

fragmentados, as pessoas deixam fotografar e filmar um pedacinho (...) Se você 

imaginar que o iaô fica recolhido pelo menos 21 dias, e que todo o dia está 

acontecendo alguma coisa, então você não tem o registro completo, você tem o 

registro de alguns momentos, são os momentos mais bonitos, mais espetaculares, 

mais exóticos. Ninguém consegue reproduzir o que é um ritual de feitura de iaô 

vendo esse filme [ filme Iaô de Geraldo Sarno, 1979] só vai reproduzir aquilo 

que é mais estereotipado. 
9
 

 

 A fotografia é vista como um veiculo destruidor do fator 

tempo/experiência/conhecimento, pois ele rompe com etapas de inserção do indivíduo no rito, um 

longo caminho de aprimoramento mediúnico e litúrgico. Partindo da ótica de que o processo no 

candomblé faz parte da ritualista, a quebra destas etapas pela visualização do segredo 

quebraria/destruiria/modificaria/reestruturaria o próprio culto e principio. Alem da proteção contra 

uma violência visual que por motivos 
10

diferenciais entre os processos culturais, poderia 

desencadear um sistema de violação  dos direitos a seus cultos. Desta forma o sentido de alto 

preservação do culto tradicional mantém certos espaços entre a inserção massifica da tecnologia 

no desenvolvimento da religiosidade.  

 

A seqüência por que passa um iniciado até chegar ao topo da hierarquia religiosa 

do Candomblé é repleta de deveres, obrigações e encaminha o indivíduo a 

desenvolver estreitos laços com a comunidade a qual pertence. Pular etapas nesta 

trajetória não é bem visto e a fotografia é muitas vezes considerada como um 

veículo rápido e fácil de se aprender procedimentos ritualísticos, mas muito falho, 

devido à sua intrínseca fragmentação. 
11

 

 

 A incorporação de elementos modernos no surgimento de novos candomblés acaba sendo 

invitáveis pela própria dinâmica das ralações culturais, mas em suma no  próprio cerne do culto sua 

lógica esta calcada na preservação e rememoração da tradição africana de um outro tempo, estes 

fatores acabam repetindo ensinamentos e afazeres que só possuem lógica para o próprio culto e pela 

legitimação da rede familiar e não se preocupando com os questionamentos do mundo secular.   

 

  Família Keto 

 Ao falarmos da função dos álbuns de família enquanto desencadeadora de memória, 

precisamos caracterizar estes álbuns em um contexto especifico, o contexto religioso do candomblé. 
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Para isso precisamos compreender a lógica de funcionamento desta tradição religiosa e de sua 

inserção social na dinâmica afro-religiosa em Goiânia.  

 Segundo dados dos projetos de Scaramal: Aberem - África no Brasil - estudos de 

comunidades, religiosidades e territórios – Junho 2007 
12

e IGBADU - História do Candomblé em 

Goiânia: mediações territoriais do sagrado no espaço público – Junho 2010
13

, ambos nos 

apresentam o panorama histórico e estrutural de religiões de matriz africana em Goiás com enfoque 

especial na linhagem de origem Keto/Nago. Alem da importante missão dos referidos projetos de 

trazer a tona uma ampla rede socio-religiosa e cultural para as vistas da academia goiana, que até 

então era quase que de total desconhecimento a existência de tais linhagens no território goiano, um 

outro fator nos chama a atenção.   

 Segundo os levantamentos históricos, a presença da linhagem ketu em Goiás terá inicio em 

meados da década de 1980. O referido dado não afirma a inexistência de outras denominações afro-

religiosas no Estado, pois temos referencias do Ilê de João de Abuque 1973
14

 candomblé de nação 

Angola (inicialmente), alem de outras denominações como a Umbanda e Omolocô
15

 dos quais não 

temos registros precisos. 

  Tais referencias nos coloca em uma dada situação reflexiva de pensar que em pouco mais de 

20 anos de instauração e ramificação da linhagem Keto em Goiás, esta se faça uma das redes afro-

religiosas de maior articulação e status de legitimidade religiosa por conta de supostas maior ligação 

a matriz africana. O fato aqui é pensarmos no processo de conversão e deslocamento de linhagens. 

Grande parte dos adeptos a nação Keto hoje em Goiás, incluindo babalorixás e Yalorixás em seu 

principio religioso já estiveram ligados a tradições de outras linhagens.  

 Eis a questão onde a fotografia intersecciona tal problemática? A fotografia aqui será o 

ponto desencadeador o processo e não o inverso, pois o pesquisador encontra entraves no 

desenvolvimento etnográfico junto aos terreiros, isto pois há uma serie de trocas e negociações 

entre o entrevistado e o entrevistador, inclusive a possibilidade de revelar de maneira formal a 

inserção do indivíduo em linhagens não puras por exemplo o culto a catiços.      

 

Em função desses aspectos, as entrevistas com os membros das religiões afro-

brasileiras são difíceis de ser realizadas dentro da lógica acadêmica de apreensão 

do conhecimento, e há uma intensa negociação entre entrevistador e entrevistado 

sobre os conteúdos do que é dito, tendo por base o contexto religioso que 

geralmente o antropólogo ainda não conhece. 
16

 

   

O dispositivo de memória da fotografia, acabara gerando relatos espontâneos ao pesquisador 

sendo necessário apenas que se acione determinados marcadores iconográficos contidos na imagem. 
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Foto 1                                                                       Foto 2 

 

 As fotos 
17

datam de 1972 pertencentes à yalorixá Tereza Ti Omolu, a qual se encontra 

presente nos registros acima (foto 1: a segunda da direita para esquerda; foto 2: primeira da direita) 

hoje pertencente a linhagem de Keto/Nago,  se encontra acima no Ilé Axê de João de Abuque que 

neste período ainda se encontrava pertencente a tradição Angola.  

 Estas afirmações são possíveis apenas pela visualização do acervo onde temos diverso 

elementos de tradição Angola como as cores vivas e  a presença dos Erês
18

 cultuados e Fotografados 

em festa publica  (não muito comum em tradição Keto) alem da presença do próprio João de 

Abuque. Todos estes dispositivos podem ser acionados durante a entrevista se tornando o elemento 

de fluxo entre o pesquisador e o representante religioso, que mediante ao registro fotográfico. 

 

Em todos esses trabalhos, a fotografia não remete às coisas, mas à espiral infinita, a 

outras imagens. Ao mundo das coisas sucede o das imagens, e as próprias imagens 

tendem a tornar-se mundo. Se a fotografia-documento era conhecida por imitar as 

coisas por contato, tais obras imitam somente outras imagens. São imitações de 

segunda ordem, imitações de obras que imitam, imitação de cultura. 
19

 

                           

 Precisamos adquirir novas habilidades, percepções motoras e sensoriais no fazer pesquisa e 

história, se apropriar de recursos tão subjetivos quanto o próprio fazer histórico. A fotografia pode 

nos proporcionar não apenas no estudo de candomblés e culturas afro-brasileiras ou ditas culturais, 

mas deve ser vista enquanto uma ferramenta um instrumento um caminho. Assim aprenderemos a 

ver não apenas aquilo que precisamos ver, conduzido por viseiras que limitam nosso olhar a uma 

fração do que nos rodeia
20

. Nos não somos bons observadores, e o uso de uma máquina fotográfica 

pode auxiliar nossas percepções.   
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