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RESUMO: O desdobramento investigativo desse trabalho consiste na análise sobre os terreiros 

de Candomblé situados na região metropolitana de Goiânia. Como parte da metodologia, a 

etnofotografia, as narrativas orais, a observação participante tornam-se as vias para o 

desenvolvimento do estudo. Ao analisar esses espaços fica posto, às pressões externas, a 

supervalorização imobiliária provocada pelo povoamento denso dos centros urbanos, as 

políticas de controle dos corpos e as práticas de subalternização, em que são submetidos os 

praticantes de religiões de matriz africana. Nesse sentido determinar como se configura esses 

espaços sagrados, evidenciar as formas de vivências e a presença dos elementos simbólicos 

dessa religião, bem como, as formas que seus praticantes sofrem a descaracterização, as 

mudanças diretas nas práticas ritualísticas que são essenciais, transfigurando o imaginário da 

própria religião tornam-se o escopo do presente estudo.  
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INTRODUÇÃO 

No bojo das pesquisas realizadas pelo CieAA (Centro interdisciplinar de estudos 

África-Américas), Neab da Universidade Federal de Goiás, emergem estudos que 

buscam conhecer os espaços em que estão alocados as religiões de matriz africanas, 

bem como, as relações sociais estabelecias sob a ótica dessas comunidades. Nesse 

sentido os terreiros são analisados, utilizando os recursos da etnofotografia, em que se 

busca: apreender os elementos formadores das paisagens; capturar pelas imagens os 

elementos simbólicos, em uma relação dialética; e analisar de que forma esses são 

definidores da identidade do candomblecista.  

Os terreiros, Ilê Axé Canto de Oxum, liderado por Mãe Maria Luiza Ti Oxun e o 

Ilê Axé Onilewá Azanador comandado por Mãe Tereza Ti Omolú, utilizados para esta 

análise, estão inseridos em áreas distintas da Região metropolitana de Goiânia, 

provocando alterações em suas paisagens, devido as diversas pressões externas como: 

supervalorização imobiliária, a lógica do modo de produção vigente e a malha de 

preconceitos que permeiam as relações sociais dos praticantes das religiões de matriz 

africana com a sociedade de fora do terreiro. Pressões que constituem os mecanismos 

normatizadores da sociedade. 
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A escrita fotográfica desperta o interesse, cada vez mais, em pesquisadores de 

diversas áreas das ciências humanas. Esta escrita não é entendida como uma mera 

duplicação da realidade,  

 

a fotografia, poderia ser apreciada como uma segunda realidade, 

diferente da primeira realidade contida num fragmento de tempo e 

espaço que apenas existiu no momento em que foi apertado o botão e 

que somente pode ser alcançado como representação visual. 
3
 

  

 Para essa abordagem, o tratamento das imagens, no caso, a fotografia, se torna 

para um campo científico, uma fonte que apresenta diversas possibilidades de 

interpretação, sendo o espaço enquadrado pelo fotógrafo, bem como o extraquadro 

objeto da análise histórica. A fotografia, “espaço construído pelo olhar fotográfico 

através do enquadramento, que seleciona os limites contidos em um espaço maior 

existente
4
”,  é ela mesma histórica. 

 Mesmo apresentando grandes dificuldades de ordem teórico-metodológicas, o 

estudo da imagem, portanto, da fotografia é uma fonte importante para a compreensão 

das relações sociais, não como uma reprodução, mas representação. 

 A fotografia se insere nos estudos científicos como documento histórico, para 

desvelar o passado, também como instrumento de resgate de grupos da sociedade. Esta 

última, corrobora diretamente com os estudos etnográficos, ou mesmo torna-se em sua 

principal ferramenta de análise, no qual se caracteriza a fotoetnografia. 

Dessa maneira a etnofotografia é a interpretação do pesquisador, uma escrita 

sobre os grupos humanos. John K. Hillers e Alice Flectcher ainda no século XIX 

apresentaram trabalhos fotoetnográficos com indígenas norte-americanos, mesmo 

Bronislaw Malinowski em seu Os Argonautas do Pacífico Ocidental (1922) utilizou de 

equipamento fotográfico em sua pesquisa.  

O uso das imagens possibilitou a ampliação das análises dos grupos sociais e 

ainda favoreceu “para a reconstituição da história cultural de grupos sociais e para uma 

melhor compreensão dos processos de transformação na sociedade
5
”. 

No decorrer do século XX a antropologia visual e a fotoetnografia consolidam 

seu caráter científico. No Brasil, a partir da década de 30, a fotoetnografia começa a 

achar espaço entre os trabalhos científicos registrando a memória das etnias brasileiras. 

Nomes como Pierre Verger, Claudia Andujar, Milton Guran e Rosa Gauditano se 
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inserem como pesquisadores importantes para o desenvolvimento da fotoetnografia 

nacional. 

O francês Pierre Verger, a convite de Roger Bastide chegou ao Brasil em 1946 e 

aqui se consagrou como um dos grandes nomes da fotoetnografia brasileira. Em sua 

produção destacam-se os trabalhos realizados sobre a cultura africana e afro-brasileira, 

com várias publicações sobre o Candomblé, religião a qual se iniciou. Entre suas 

publicações estão: O candomblé na Bahia: rito nagô (1958) e As Religiões Africanas no 

Brasil (1960). 

Verger se debruçou sobre o estudo do Candomblé até a sua morte, foi professor 

na Universidade Federal da Bahia, suas obras são clássicas nas análises sociológicas das 

expressões da religiosidade brasileira. Com o trabalho realizado por Verger a cultura 

dos praticantes das religiões de matriz africana ganhou visibilidade, com fotografias 

retratando o cotidiano dos terreiros. Assim Pierre Verger mais do que retratar pessoas, 

buscou elementos característicos dessa cultura, elementos imagéticos de suas 

identidades. 

A fotografia será aqui utilizada para destacar alguns elementos materiais 

presentes nos terreiros de candomblé da região metropolitana de Goiânia – GO.  Pois, 

“todos os processos de produção e manutenção de identidades sociais necessitam do 

suporte espacial, assim como o espaço geográfico, é indissociável das ações sociais.
6
”  

Desse modo, a construção e manutenção das identidades e a relação estabelecida 

com a realidade material, ou melhor, as representações dessa realidade, são absorvidas 

pelos indivíduos sociais e cristalizam as identidades, no caso, dos praticantes do 

Candomblé. As identidades passam também pela interação com o espaço, no local onde 

acontecem os rituais, as formas de comunicação, ou seja, as relações sociais, 

Assim, o espaço se transforma em suporte para o conjunto de elementos 

construtores, onde “procura-se solidificar o campo das relações e materializar os signos 

e valores constituintes da identidade
7
”. Esse suporte material, aqui entendido pelo 

conceito da geografia como paisagem, é dado pelos elementos materiais e imateriais que 

habitam o campo do visível, constituída por meio das relações sociais que qualificam as 

identidades. Estes elementos imagéticos, portadores de simbolismo, em uma relação 

dialética, são produtos, mas também construtores e cristalizadores da identidade. 
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Nesse sentido, as paisagens do Candomblé presentes nas fotografias em estudo 

são analisadas, e também relacionadas com os cenários dos Ilês-axe localizados na 

região metropolitana de Goiânia. É válido ressaltar que estes terreiros de Candomblé 

estão em uma posição de subalternidade, suas atividades cotidianas e o próprio espaço 

interno dos terreiros são controlados pelos poderes normatizadores da sociedade. 

Utilizando as teorias de Michel Foucault, a cidade seria o espaço onde o poder 

disciplinar acontece, como discorre NEVES
 8

 

 

O poder disciplinar se caracteriza pela descentralização, invisibilidade 

e onipresença e implica num controle total do tempo, do corpo e da 

vida das pessoas. Não tem necessidade de cerimônias e marcas que 

restaurem a descontinuidade. Ele é contínuo e refere-se ao futuro, 

onde tudo irá por si mesmo. A disciplina enquanto hábito, exercício, 

cria saberes/verdades que não apenas a justifiquem, mas apontem se o 

indivíduo se conduz ou não conforme as regras instituídas. 

 

Os terreiros, espaços sagrados são locais para a celebração do culto, em que 

acontecem as festas e onde estão os assentamentos (locais sagrados, em que são 

depositadas as oferendas dos Orixás, e o próprio Orixá). Uma das características 

fundamentais dessa religião é a necessidade de espaço físico, pois o candomblé é 

essencialmente um culto à natureza, no qual o próprio orixá representa essa força 

elementar, um exemplo é o caso do Orixá Iroko, apresentado como uma árvore 

frondosa.  

Os elementos sagrados presentes nos terreiros são indispensáveis para a 

realização dos ritos, tais como: árvores sagradas fundamentais para os rituais, em que se 

utilizam as folhas; o próprio barracão, local das manifestações sagradas, em especial, as 

festas, dentre outros. Todos esses elementos formam as paisagens dos terreiros e, 

portanto, carregam consigo o simbolismo que consolida as identidades dos praticantes 

da religião. 

Os terreiros de candomblé também são organizados de modo a serem inseridos 

no território urbano. Porém, esse processo acontece concomitantemente com a 

normatização desses espaços, tanto pela malha de preconceitos que invisibilizam os 

praticantes das religiões de matriz africana, quanto pela própria lógica do mercado 

imobiliário. Soma-se a estes o modo de produção econômico vigente, que supervaloriza 
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as áreas com forte adensamento ou formata o tamanho dessas propriedades, e, por 

conseguinte as próprias paisagens e os rituais inerentes a essa cultura religiosa. 

O poder disciplinador, discutido por Michel Foucault
9
, pode ser exemplificado 

aqui pela normatização das paisagens dos terreiros de candomblé por meio de várias 

situações: a) a determinação de medidas legais,- código de postura, que a partir de uma 

determinada hora não permite atividade sonora com sons elevados; b) a proibição por 

parte da vigilância sanitária de criação de determinados animais em área urbana, c) a 

normatização da legislação ambiental que pode dificultar a realização de rituais em 

região de preservação ambiental, como por exemplo, os despachos para Oxossi que é 

realizado na mata, ou para Oxum que deve ser colocado em águas correntes.  

Diante do exposto é possível afirmar que os mecanismos legais incidem sobre os 

terreiros, mas também a pressão social dos agentes circunvizinhos a estes espaços, 

poderes microfísicos
10

. Tais poderes disciplinadores subalternizam os praticantes de 

religião de matriz africanas ou afro-brasileiras. No entanto, esses poderes operam 

diferentemente em cada um desses espaços.  

Nos terreiros localizados nas áreas mais próximas do centro urbano essa ação se 

torna mais visível, para ilustrar esta análise será utilizado dois terreiros: O Ilê Axé 

Canto de Oxum, liderado por Mãe Maria Luiza Ti Oxun, localizado no setor Urias 

Magalhães, e o Ilê Axé Onilewá Azanador comandado por Mãe Tereza Ti Omolú, 

localizada na região metropolitana de Goiânia na franja rururbana. A escolha desses Ilês 

para ilustrar esse trabalho se deve as suas localizações. O primeiro em uma região 

densamente povoada, em que a área de um lote, e o segundo está localizado em uma 

Figura 1: Região Metropolitana de Goiania 



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 
__________________________________________________________________ 

6 
 

região afastada do centro, bairro construído por um conjunto de chácaras.  

A diferenciação existente entre os terreiros está relacionada com localizações 

geográficas, devido à organização urbana anteriormente discutida. No âmbito das 

paisagens fica posto uma significativa mudança da organização espacial destes terreiros 

e, conseqüentemente, na realização de alguns rituais, que em um primeiro momento são 

essenciais para a manutenção do imaginário religiosos. Essas diferenças podem ser 

notadas em várias perspectivas. A fotografia abaixo retrata a entrada do Ilê Axé Canto 

de Oxum, este recorte é dado por um ponto de vista interno do ambiente. É possível 

observar o corredor que separa a casa à direita e a divisa com o lote vizinho.  

Ainda nesta foto se permite apreender que o espaço é pequeno, este dado é 

importante ao avaliar a necessidade de uma área ampla, uma vez que, a criação de 

animais, o cultivo de determinadas plantas se fazem necessários para um terreiro de 

Candomblé. Logo o espaço que circunda a casa no Ilê Axé Canto de Oxum, bem como a 

área destinada aos elementos sagrados para essa religião, se mostra escasso. 

 

 

 

Figura 2: Ilê Axé Canto de Oxum 
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Quando se analisa pela fotografia do Ilê Axé Onilewá Azanador, outras 

inferências são propostas, ali é reservado um espaço físico maior. A fotografia a baixo 

recorta a paisagens presente na entrada do terreiro, à direita parte do barracão principal, 

à esquerda uma área que comporta uma variedade de espécies vegetais. Ao fundo a 

Gruta de Oxum. 

 

 

 

 

 

Ainda, na fotografia acima, podemos notar os caminhos que levam às demais 

dependências do Ilê. Sendo o principal, enquadrado na porção centro-esquerda da 

fotografia o caminho que leva à parte dos fundos, na qual se pode encontrar uma grande 

variedade de espécies vegetais, incluindo árvores de grande porte, como o Azanado 

popularmente conhecida como Paineira (Chorisia speciosa), elemento da paisagens que 

qualifica este Ilê, inicialmente chamado por apenas Ilê Axé Onilewá, e posteriormente 

agregado o nome Azanadô pelos próprios visitantes . Como mostra o enquadramento da 

fotografia seguinte, onde a Paineira é a copa com fores rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ilê Axé Onilewá Azanadô 
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As paisagens dos terreiros apresentados, suas diferenças, interferem não somente 

na presença dos elementos vegetais utilizados nos rituais, dado que estes podem ser 

adquiridos em mercados especializados, mas também no culto de alguns Orixás, como 

por exemplo, o Iroko que se apresenta como uma árvore sagrada que representa o 

fundamento da religião em questão. Que no Ilê Axé Onilewá Azanador é uma frondosa 

Gameleira Branca 

 

 

 

Figura 4:Ilê Axé Onilewá Azanadô 

Figura 5: Ilê Axé Onilewá Azanadô 
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Os terreiros apresentam outras características distintas, como a presença de água 

corrente, ou a possibilidade de criação dos animais utilizados nos rituais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ilê Axé Canto de Oxum 

Figura 7 : Ilê Axé Canto de Oxum 
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Características estas não presentes no Ilê Axé Canto de Oxum, por estar em uma 

região densamente povoada as práticas inerentes a constituição do Candomblé, aqui de 

Ketu fica impossibilitada, comportando apenas a criação de pequenos animais, e 

comprimindo seus assentamentos cimentados e apresentados por um visual asséptico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSOS E DESCOMPASSOS DA GUISA DE CONCLUSÃO 

Os terreiros, considerando que o próprio termo se remete à terra, quando 

localizados nas áreas centrais onde não existe espaço físico que comporte todos os 

elementos que, tradicionalmente, são essenciais para a constituição  do  imaginário 

ritualístico da religião, estes sofrem  com as pressões dos poderes disciplinadores e 

controladores. A normatização imposta pelas relações legais e sociais, as legislações 

que limitam a criação de animais em área urbana, a ambiental que dificulta a realização 

de rituais, ou mesmo a lei de postura, regulando a duração das festas modificam o 

cotidiano do terreiro.  

As relações sociais que a comunidade circunvizinha estabelece com estes 

terreiros, são construídas em uma relação de subalternidade, tal situação decorre do 

intenso processo de ações que negativizam suas práticas religiosas, dificultando, ou 

mesmo, impedindo alguns rituais que necessitam de ambientes públicos, como por 

Figura 8: Ilê Axé Canto de Oxum 

Figura 9: Ilê Axé Canto de Oxum 
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exemplo, despacho para Exu, que deve ser realizado em local com grande 

movimentação de pessoas. 

 Desse modo, os terreiros nas regiões densamente povoadas são normatizados 

pelos padrões eurocêntricos. Elementos, outrora presentes nos terreiros nas regiões 

afastadas do centro, sofrem um processo de descaracterização de suas paisagens. 

Considerando a relação entre identidade e paisagens o processo contínuo de re-

significação provoca significativas mudanças na identidade dos praticantes da religião, 

portanto no próprio Candomblé como se constitui atualmente. 
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