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RESUMO 
 

 

 

 

 
O objetivo principal dessa pesquisa foi analisar a situação dos terreiros de 

candomblé dentro da cidade, vendo nestes atores, potenciais intervencionistas do espaço 

urbano, pois a cidade de Aracaju, desde seu projeto de fundação destinou os espaços 

urbanos centrais aos membros das classes sociais que percebiam maior extração sócio-

econômica e aos negros e trabalhadores pobres, majoritariamente oriundos da zona rural 

e do interior do Estado foi legado os territórios periféricos da cidade nascente, onde 

construíram espontaneamente seus espaços de moradia e de sobrevivência cultural. 

Sendo assim, após os primeiros contatos com alguns terreiros de candomblé, entre idas 

e vindas ao campo, assistindo cultos, questionando lideranças religiosas no tocante à 

história do terreiro, sua intervenção na comunidade, sua relação com o poder público e 

seu processo migratório de desterritorialização e reterritorialização no espaço urbano, 

busquei a literatura especializada que me apresentou resultados de pesquisas acadêmicas 

sobre o candomblé, datadas do início do século XX. Desse momento em diante, exposto 

ao fulcro de algumas questões levantadas pela pesquisa, fui a campo, escolhi como 

objeto dois terreiros, ambos fundados na metade do século XX e junto aos seus líderes, 

colhi dados históricos através das entrevistas. No tocante ao papel do poder público, 

imprensa e sociedade civil, obtive as informações necessárias, nos arquivos, jornais e 

bibliotecas, onde pude constatar que desde as primeiras instalações do candomblé em 

Aracaju que os terreiros vivenciam transformações territoriais que afeta diretamente seu 

lado sagrado e político.  
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MANADEUI; ZÉ D’OBACOUSSOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 
The principal objective of this research was to examine the situation of 

Candomblé in the city, regarding these actors in their interventionist potential of urban 

space once the city of Aracaju since its foundation project has assigned the urban core 

spaces to members of the social classes who perceived greater socio-economic 

extraction and assigned to the blacks and poor workers, mostly from the rural zone and 

countryside of the state, the peripheral areas of the rising town where they 

spontaneously built their living spaces and cultural survival. Thus, after the first 

contacts with some Candomblé yard, comings and goings, watching cults, religious 

leaders questioning regarding the history of the yard, their intervention in the 

community, their relationship with the government and their migratory process of 

dispossession and repossession in urban space, I searched the literature that presented 

me results of academic research on Candomblé dating from the early twentieth century. 

From that moment on, exposed to some core issues raised by research, I went to the 

field and selected as the object two Candomblé yards, both founded in the mid-

twentieth century and, with their leaders, I gathered historical data by means of 

interviews. Regarding the role of government, media and civil society, I got the 

necessary information in the archives, newspapers and libraries, where I could notice 

that since the first installations of Candomblé in Aracaju the yards experienced 

territorial changes that directly affect their sacred and political side.  

 

 

 

 

Keywords: ARACAJU; CITY; CANDOMBLÉ; TERRITORY; NANA MANADEUI; 

JOE D'OBACOUSSOU 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Nessa dissertação analiso os impactos da cidade de Aracaju sobre os terreiros de 

candomblé Abaçá São Jorge (fundado por Erundina Nobre dos Santos – Mãe Nanã Manadeui) 

e o Axé Ilê Obá Abaçá Odé Bamirê (fundado por Zé D‘Obacoussou), ambos fundados na 

década de 1950. Analiso os discursos e a relação entre o poder público municipal e os contra- 

discursos desses dois terreiros de candomblé,visto que, o fenômeno de expansão da cidade de 

Aracaju envolveu aspectos econômicos, políticos e sociais que justificam os impactos sobre 

tais terreiros de candomblé inseridos nessa configuração urbana. 

 

Discuto também os processos de ―territorialização, desterritorialização, 

reterritorialização, deslocamentos‖ (SODRÉ, 2002) e fixação dos terreiros elencados e os 

prováveis problemas enfrentados e vivenciados pelos mesmos durante o processo 

expansionista da cidade e da formação de novos ―lugares de pertencimento‖ (LEITE, 2007).  

 

O interesse sobre este tema surgiu a partir da observação participante nos terreiros de 

candomblé de Aracaju e cidades circunvizinhas como São Cristóvão, Nossa Senhora do 

Socorro e Laranjeiras, assistindo às cerimônias e obtendo informação dos adeptos e 

simpatizantes, além de relatos sobre o candomblé. Bem como participando de várias reuniões 

políticas, estas pautadas sobre a problemática do negro em Sergipe, enfocando as religiões de 

matriz africana que, em muitas situações, eram tidas pelos militantes como fundamental 

sustentáculo às suas lutas. 
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Inicialmente pretendia analisar como se deu o processo de fixação do candomblé em 

Aracaju especificamente na relação entre as políticas urbanas e os terreiros, visando 

compreender essa relação a partir da expansão da cidade no primeiro quartel do século XX, 

basicamente de 1924 em diante, seguindo a divisão da evolução de Aracaju, realizada por 

Porto (1991).  

 

Percebi então, que era necessário entender primeiro como trabalham a política e o social 

das instituições, analisando os discursos do poder público e seu desejo de construir e modelar 

a cidade seguindo um processo moderno de valorização cujo objetivo era de obter 

reconhecimento nos campos político e social. E analisar os contra-discursos dos terreiros que 

buscavam através da luta nos campos político e social, liberdade, reconhecimento, difusão do 

culto.  

 

Vislumbrei a possibilidade de analisar sociologicamente dois importantes terreiros de 

candomblé oriundos da década de 1950, o Abaçá São Jorge e Axé Ilê Obá Abaçá Ode Bamirê 

utilizando-me de informações sobre os deslocamentos dos terreiros e da população de 

Aracaju, visto que, desde os anos de 1901 a 1931, a cidade tem passado por ―uma série de 

melhoramentos para se adequar aos ideais elitistas com uma disciplina que exclui o cidadão e 

o faz estabelecer-se dentro de regiões periféricas‖ (FREITAS, 1999, p. 02-04). (Aqui ressalto 

a importância do período acima citado, mas confirmo que o recorte temporal desta pesquisa 

inicia-se a partir da década de 1950 até 1990.). 

 

O processo de expansão da cidade, no sentido habitacional e com vistas à construção de 

novas áreas residenciais na malha urbana, demonstra-se elucidativo dos impactos sobre os 

espaços de culto do candomblé e na vida dos trabalhadores e negros que, pós-abolição  
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migraram para a capital em busca da melhoria de vida, aumentando o contingente 

populacional de migrantes na cidade. Estes trouxeram consigo não apenas a força de trabalho, 

mas também um legado cultural afro-brasileiro.. 

 

O meu objetivo é analisar desde a década de 1950 aos anos 1990, a relação entre esses 

dois poderes estabelecidos na cidade de Aracaju. O governo municipal (nesta dissertação 

poder público) e os terreiros de candomblé que ao exercerem seu poder e influência na 

formação cultural da cidade, acabaram servindo como base para as políticas direcionadas à 

melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

 

Comecei, então, a ver a cidade como um lugar de produção econômica, cultural, política 

e de relações sociais. A cidade se constituindo em espaço de privilégios para uns e de 

constante situação de conflito e exclusão para outros que buscam o reconhecimento social 

necessário, passível de alçar-lhes à condição de cidadãos por se fazerem presentes, através de 

seus símbolos, ao imprimirem sentidos nas práticas sociais dos grupos aos quais pertencem, 

transformando o ―espaço em um lugar a partir de suas práticas‖ (CERTEAU, 1994), 

imprimindo suas marcas de existência nestes territórios. 

 

Nesse sentido, o espaço é tido como ―lugar‖ quando os usos o qualificam e atribuem 

sentidos diferenciados, orientando ações sociais e sendo por estes delimitados 

reflexivamente,  

 

Delimitações ou fronteiras que precisam ser reafirmadas na delimitação prática e 

simbólica dos lugares, não são fixas e nem dadas, são construídas socialmente e 

negociadas cotidianamente com outros lugares no complexo de interação pública da 

cidade, através do qual afirmam suas singularidades, emergem conflitos, dissensões 

e, eventualmente, consensos
1
. A convergência de sentidos é assim condição 

                                                           
1 ―consenso, advém sempre de uma negociação externa entre partes diferentes e pressupõe a existência de discordâncias, conflitos ou 

dissensões‖ (LEITE, 2007. p. 28. CONTRA USOS DA CIDADE) 
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necessária para que se pratique o espaço e para que o mesmo se transforme em 

lugar. Isso não implica, necessariamente consenso, mas a possibilidade de 

entendimento, ou seja, é o próprio processo constitutivo de convergência de 

sentidos, onde o que se pensa é o que se pratica no espaço. Para que haja sentidos 

compartilhados, é necessário que ocorra entendimentos
2
 mínimos sobre o que 

representa um lugar e sobre os códigos culturais que o qualificam. (LEITE, 2007. p. 

28) 

 

 

  

Na cidade, indivíduos e grupos, lutam para ter seus direitos respeitados e preservados, e 

a sua cidadania garantida na construção dos lugares onde encontram aqueles que consideram 

seus pares. Para isso se utilizam de códigos comuns que dão sentidos às suas práticas sociais 

e demarcam suas diferenças.  

 

Nessa pesquisa, o poder público municipal e o candomblé são vistos como fundamentais 

protagonistas. Portanto, analisar seus discursos e ações, contribuirá para reflexões sobre 

―como‖ essa relação entre o espaço religioso e o poder público ajudam a modelar a cidade, 

tanto física quanto simbolicamente, visto que, no Brasil, historicamente as edificações 

religiosas sempre demarcaram uma forma de uso do espaço público, criando outros discursos, 

sentidos e crônicas sobre a cidade.  

 

O objetivo dessa pesquisa é compreender os processos de conflito e consenso, as 

concepções de espaço e território, deslocamentos e futuros assentamentos dos terreiros de 

candomblé elencados nesta pesquisa, dentro de um contexto de forte atuação do Poder 

Público Municipal, no tocante às políticas de urbanização ao demarcar as novas áreas 

territoriais da cidade em expansão. 

 

                                                           
2 ―entendimento, como juízo ou opinião, não pressupõe a existência do exercício político de formular pactos ou acordos, mas apenas a 
faculdade de compreender a si mesmo e ao outro como partes de algo em comum‖ (LEITE, 2007. p. 28. CONTRA USOS DA CIDADE) 

  

.    
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Como objetivos específicos, priorizei: destacar os conflitos/tensões entre o poder 

público e as Casas de Santo de Candomblé (acima citadas) no período; descrever como foram 

elaborados os contra-discursos afro-religiosos ao poder público; como foram pensados e 

praticados os espaços da cidade, dando-lhe sentido político; analisar o processo de 

deslocamento dos dois terreiros nos novos espaços da cidade e descrever os recentes impactos 

causados pela expansão urbana de Aracaju sobre esses terreiros. 

 

Em Sergipe, a produção de estudos sobre as religiões de matriz africana, vem 

aumentando nas últimas décadas, mas, não especificamente no tema dessa pesquisa, podendo-

se citar obras de relevância como: Vovó Nagô e Papai Branco (DANTAS, 1988); Candomblé 

desvendando identidades: novos escritos sobre a religião dos orixás (MOURA,1987); Festa a 

Oxum : um estudo sociológico da lavagem das escadarias da Catedral de Aracaju,1982-2007 

(SANTOS,2009);  A prática do Culto Afro-Brasileiro em Aracaju (DUARTE,1989); Abaçás e 

Centros de Umbanda (1996) guia básico de festejos litúrgicos da cidade de Aracaju; A 

História de um Terreiro de Candomblé: Axé Ilê Obá Abaçá Odé Bamirê (SANTOS, 

VASCONCELOS, 2007).  

 

Interessa-me compreender ―como‖ os terreiros Abaçá São Jorge e o Axé Ilê Obá Abaçá 

Odé Bamirê - por terem se deslocados e reterritorializados várias vezes – na cidade de 

Aracaju, e como fora afetados pela expansão da cidade com a construção das novas áreas 

habitacionais, e assim, verificar, a partir da década de 1950, como vem se dando essa relação 

entre a cidade que cresce e os impactos causados por essa expansão sobre esses dois terreiros. 

Entendendo como diz Leite (2007. p. 212) ―nenhuma cidade excessivamente planejada e 

controlada segue invariavelmente o modelo que a gerou. Principalmente como produto 

javascript:carrega_dados_acervo(%22147826%22);
javascript:carrega_dados_acervo(%22147826%22);
javascript:carrega_dados_acervo(%22147826%22);
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cultural, a cidade é sempre o resultado convergente de distintas influências formais 

cotidianas‖.  

 

Estudiosos da escravidão apontam que a região da Cotinguiba, em Sergipe, na zona 

açucareira, recebeu o maior contingente de escravos para o cultivo da lavoura. E ―o município 

de Laranjeiras, é visto como foco inicial e reduto da tradição nagô e como cidade onde 

proliferaram com vigor, os cultos afro-brasileiros‖. (OLIVEIRA apud DANTAS, 1988, p. 31)  

 

Logo após, o processo de expansão cultural do candomblé na zona do Vale do Rio 

Cotinguiba, o culto afro chega à cidade de Aracaju nos anos de 1920, quando começam a se 

edificar vários terreiros de candomblé, oriundos de Salvador/BA, principalmente pelas mãos 

do Babalorixá Capianga que instalou seu terreiro à Av. Pedro Calazans, considerada 

atualmente uma importante avenida central da cidade,  

 

baseando-se em depoimentos orais, Oliveira (1978) entrevistou velhos chefes de terreiro, 

resgatou histórias que remontam à década de 1920, momento em que teriam sido feitas as 

primeiras tentativas de expansão do candomblé de feitorio em Sergipe, movimento que se 

acentuou e teve sucesso a partir dos anos 30. Proveniente de Salvador, a tradição oral guardou 

os nomes de Capianga, Manézinho Sandaió, Manézinho Boiadeiro, também conhecido como 

Manézinho Mulato, e Cassiano. De Alagoinhas cidade do norte da Bahia, vieram Manézinho 

Baiano e Zeca do Pará, o primeiro na década de 1930 e o segundo na de 40. (OLIVEIRA 

apud DANTAS, 2000)  

 

Em janeiro de 1930, Manezinho Sandaió (Manezinho de Oxóssi), instalou-se à Rua 

Bahia, importante rua do atual bairro Siqueira Campos, visto como um dos centros comerciais 

de Aracaju. (OLIVEIRA, 1978). Nos anos de 1935/36, instalou-se em Aracaju, à Rua de 

Laranjeiras, região central na cartografia da cidade, o terreiro de ―Manezinho Preto‖. Um 

outro terreiro viria a surgir à Av. São Paulo, nos anos de 1938/39: o de Manezinho Boiadeiro, 

mas que não teve muita adesão dos adeptos do candomblé. (OLIVEIRA, 1978) 
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Em 1941/44, chega a Aracaju, Zeca ou Zequinha do Pará, baiano de Alagoinhas/BA, 

instalou seu terreiro no Alto João da Croa no Dezoito do Forte, tendo Erundina Nobre Santos 

(Mãe Nanã) como membro do seu terreiro. (OLIVEIRA, 1978)  

 

Nanã, por sua vez, instala seu terreiro na área urbana de Aracaju quando esta ainda 

era muito reduzida, à medida que a cidade cresce, ela vai deslocando-se tangida pela 

pressão imobiliária, pela intolerância religiosa e pela busca de maior espaço onde 

pudesse abrigar os iniciados e os muitos filhos e apreciadores das grandes festas do 

terreiro. (OLIVEIRA apud DANTAS, 2002, p. 112)  

 

.  

Pode-se inferir que muitos terreiros de candomblé foram edificados, primeiramente na 

zona urbana da cidade, mas fora do Quadrado de Pirro ―onde os dirigentes ditavam as regras 

de conduta e de estabelecimento do cidadão em diversas áreas da cidade‖ (FREITAS, 1999. p. 

04). Estes terreiros estavam relativamente próximos das áreas centrais onde se localizam ainda 

hoje, o centro comercial de Aracaju, os Parlamentos Municipal e Estadual (Câmara de 

Vereadores e Assembléia Legislativa), o Palácio Inácio Barbosa, onde funcionou a Prefeitura 

de Aracaju, a Catedral Metropolitana e hospitais públicos. 

 

Apesar dos cultos afro-religiosos não serem os únicos a enfrentar problemas tangentes à 

intolerância religiosa, à pressão imobiliária e conflitos com o poder público, seus líderes 

tiveram e têm que lidar constantemente com esse tipo de situação com o ―outro‖, utilizando-se 

para tanto de táticas entendidas aqui como ―movimento dentro do campo de visão do inimigo 

e no espaço por ele controlado‖ (CERTEAU,1994). Utilizando-se dessas táticas, os terreiros 

podem preservar seu território ou lugar próprio, mantendo-se protegidos nas relações com o 

externo (inimigos, concorrentes, políticos e principalmente poder público e privado) , assim, 

permitindo aos praticantes do candomblé, mobilidade e astúcia dentro do campo de conflito 

que literalmente não se restringe apenas ao território geográfico, mas simbólico. Assim, os 
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terreiros podem através das ―falhas conjunturais do poder, criar surpresas e operar com 

astúcia‖(CERTEAU,1994).  

 

Dessa forma, demarcar a cidade cacofonicamente (festas) e fisicamente quando os 

grupos religiosos, fazem-se presentes no espaço urbano, demarcando-o através das oferendas 

aos orixás nas ruas e cemitérios, sendo importantes táticas de posição que comprovam ser ―a 

religião  um divisor primário do espaço e lugar na cidade do século XX‖ (THEIJE, 2006. p. 

68). 

 

A matéria do CADERNO B de 12/10/08 do Jornal da Cidade intitulada: ―Emsurb 

inviabiliza evento de Umbanda‖ ressalta que nos dias atuais ainda oscila uma relação de 

consenso e conflito entre o poder público e os segmentos religiosos afro-brasileiros. Segundo a 

organizadora, Maria A. M. Valadão:  

 

A festa para comemorar os 100 anos da Umbanda no Brasil, que deveria ser um 

momento de alegria, uma oportunidade para esclarecer dúvidas e dirimir 

preconceitos, já começou dando tristeza para sua maior organizadora, Maria Angélica 

Menezes Valadão. Isso porque o espaço do Parque da Sementeira não foi cedido pela 

Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) para a realização do grande 

momento ecumênico, que os centros de Umbanda pretendem realizar no dia 15 de 

novembro. (Jornal da Cidade, CADERNO B, 12/10/08).  

 

A versão do ―Jornal da Cidade‖ e da organizadora do evento demonstra que o poder 

público, quando em conflito com os segmentos afro-religiosos, concede-lhes tratamento 

diferenciado. Ao tempo em que unindo esforços na direção do consenso, respeitam-se 

mutuamente, gerando interações sociais que constroem sentidos, critérios de civilidade e 

parâmetros políticos que servem para trabalhar as formas de inserção participativa de 

indivíduos e grupos no espaço público, reconhecendo os lados profanos e religiosos desses 
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grupos, elementos eficazes nos processos de ―identificação e contestação da paisagem urbana‖ 

(THEIJE, 2006, p. 80).  

 

A interação entre os terreiros e o poder público pode acontecer tanto nos espaços 

privados quanto públicos da cidade, como apresentado no dia 08 de dezembro de 2005, data 

em que o Abaçá São Jorge criou o cortejo que homenageia com um afoxé
3
, Oxum, (orixá 

feminino do Candomblé) conhecida como Rainha das Águas Doces. O afoxé conta com a 

presença de 2.500 mulheres, desfila em espaço público desde 2005 na Orla da Praia de Atalaia 

e conta com o apoio do poder público estadual, municipal, de empresas estatais e privadas. Isto 

demonstra que o poder público, poder privado e culto afro-religioso constroem a cidade física, 

simbólica e culturalmente propiciando aos realizadores e participantes, momentos de grande 

visibilidade social. Contraditoriamente em outros momentos, a relação dos valores 

(ideológicos) torna-se conflitiva e, nesse sentido, excludente, de não-reconhecimento, de 

proibição e de segregação social e territorial. 

 

Assim, desde os anos 1953 e 1959 quando foram fundados os terreiros analisados nessa 

dissertação até os anos 1990 quando se consolidou a região metropolitana de Aracaju, tem-se 

indicativos dos impactos da expansão da cidade sobre esses dois terreiros de candomblé,  

gerados por força de leis urbanísticas, como: decretos e normas ( código de posturas 

municipal) urbanísticas e de construção que regularam  a produção do espaço da cidade  e 

corroboraram a valorização da terra, obrigando os terreiros a deslocarem-se para as áreas mais 

distantes da malha central.  

 

                                                           
3 ―Afoxé é um candomblé de rua que é para todos –  entrevista com Marizete Lessa em, 12/01/2010. 

Afoxé é um candomblé de rua e é onde são feitas as manifestações populares do candomblé e um instrumento musical usado pra dar ritmo no 

toque do afoxé que o toque do afoxé é o ijexá que é uma parte totalmente cultural com base espiritual, por exemplo, o maior exemplo de 
afoxé é o afoxé filhos-de-Gandhi que na rua o cortejo é uma coisa cultural, mas no começo ele despacha pra Exu e no fim tocam pra Oxalá, 

pra santificar o momento – entrevista em 11/01/2010 com Augusto dos Santos Vanderley, mais conhecido por Arvanley -  neto de Zé do 

Obacoussou e atual Sacerdote do terreiro Odé Bamirê‖. 11/01/2010. 
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      Como diz CERTEAU (1994), 

 

―a cidade à maneira de um nome próprio, oferece assim a capacidade de conceber e 

construir o espaço a partir de um número finito de propriedades estáveis, isoláveis e 

articuladas uma sobre a outra. Nesse lugar organizado por operações ―especulativas‖ 

e classificatórias, combinam-se gestão e eliminação. ―De um lado, existem uma 

diferenciação e uma redistribuição das partes, em função da cidade, graças a 

inversões, deslocamentos, acúmulos‖. (CERTEAU, 1994, p. 173) 

 

 

Sendo assim, analisar a relação de conflito e consenso entre os terreiros de candomblé 

elencados nessa pesquisa e o poder público, é de fundamental importância à compreensão dos 

interesses de ambas as partes, onde o desejo de reconhecimento social e preservação cultural 

de uma parcela da coletividade aracajuana estão presente ao tempo em que participa da 

construção da cidade que: 

                                   

―serve de baliza ou marco totalizador e quase mítico para as estratégias sócio-

econômicas e políticas, a vida urbana deixa sempre mais remontar àquilo que o 

projeto urbanístico dela excluía. A linguagem do poder ―se urbaniza‖, mas a cidade 

se vê entregue a movimentos contraditórios que se compensam e se combinam fora 

do poder panóptico‖. (CERTEAU, 1994, p. 174). 

 

Neste caso, veremos nos novos espaços residenciais, distanciados da zona central da 

cidade de Aracaju, em sua zona de expansão (São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Nossa 

Senhora do Socorro), a constituição de projetos urbanísticos excludentes e segregacionistas, 

destinados aos pobres e negros, componentes majoritários nesses territórios, devido à ―baixa 

extração sócio-econômica‖ (FRANÇA,1999).   

 

No que diz respeito aos estudos sobre o candomblé no Brasil, me apoio nos trabalhos de 

Roger Bastide, Edson Carneiro, Vagner Gonçalves da Silva, Muniz Sodré e Beatriz Góis 

Dantas, esta última que dedicou sua análise ao candomblé sergipano, para ter um panorama 
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mais abrangente sobre o que proponho, visto que, estes trabalhos discorrem sobre o processo 

inicial de reterritorialização do candomblé no Brasil. 

 

Em seu trabalho, O terreiro e a cidade, a forma social negro-brasileira Sodré (2002), 

nos dá vasto subsídio para discussão sobre: espaço, lugar e território. Segundo este autor: 

―territorialização é força de apropriação exclusiva do espaço (resultante de um ordenamento 

simbólico), capaz de engendrar relações de proximidade e distância e força ativa, ou seja, a 

uma relação entre seres e objetos onde se pense a partir das especificidades de um território, 

admitindo a heterogeneidade de espaços, ambivalência dos lugares, acolhendo o movimento 

de diferenciação, indeterminação e o paradoxo quanto à percepção do real, em suma, à infinita 

pluralidade do sentido (como no espaço sagrado, onde cada lugar tem um sentido próprio)‖ 

(SODRÉ, 2002, p. 14). 

 

Isto significa que o território é necessário à formação da identidade e cidadania, tanto do 

indivíduo quanto do grupo ao qual pertence na heterogeneidade entre seus membros 

comunitários. Visto dessa forma, pode-se falar na ―dimensão territorial‖ ou na ―lógica do 

lugar próprio‖ (SODRÉ, 2002, p. 16) de uma cultura onde o território e suas articulações 

socioculturais, aparecem como uma categoria com dinâmica própria e irredutível às 

representações que a convertem em receptáculo de formas e significações, onde o espaço é 

um vetor que tem natureza físico-simbólica capaz de afetar as condições da eficácia de 

algumas ações humanas. 

 

O terreiro de candomblé é, nesse sentido, uma comunidade litúrgica constituída por um 

suporte territorial ao qual dá continuidade à cultura afro-religiosa. Portanto, para aqueles 

vinculados às religiões de matriz africana, o espaço é crucial à sobrevivência do grupo e da 
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cultura. (SODRÉ, 2002, p. 19). Territorialidade enseja falar de relação espacial, inteligível 

como um princípio de coexistência da diversidade e como um conjunto de virtualidades 

infinitas ou de comunicação do grupo com o espaço em que se pratica, ou se manifesta a 

diversidade. (SODRÉ, 2002, p. 20). 

 

A cidade, principalmente em sua zona urbana, foi o território/lócus próprio de 

interlocução entre os negros livres, agrupados profissional, étnica e/ou religiosamente, a 

exemplo das ―irmandades católicas dos homens de cor” (GONÇALVES, 1993) de onde 

saíram as fundadoras de um dos mais antigos terreiros de candomblé do Brasil, como a Casa 

Branca do Engenho Velho, em Salvador/BA. Porém, a cidade também é vista como elemento 

desagregador do culto afro-religioso pós-abolição , ao sedimentar um modo de vida urbano 

após 1930, pautado em valores eurocêntricos que viam o modelo de civilização europeu como 

universal em detrimento de outros modelos formados por culturas diferentes, como a africana 

e afro-descendente. 

 

Na obra ―O animismo fetichista”, Nina Rodrigues já demonstrava as influências sociais 

exercidas pelos grupos africanos. Para ele o surgimento e o desenvolvimento dos terreiros de 

candomblé no Brasil foram possíveis enquanto um fenômeno tipicamente urbano, já que, na 

cidade, os terreiros puderam proliferar, uma vez que estavam mais protegidos da ação 

repressora direta dos senhores de escravos. Em seus estudos sobre Salvador, entende que a 

propagação dos cultos é passível de ser verificada pelo número vultoso de terreiros e oratórios 

particulares no interior das casas (RODRIGUES, 2006).  

 

Arthur Ramos, em ―O Negro Brasileiro”, defende posição similar ao afirmar que as 

tradições religiosas afro-brasileiras foram hierarquizadas, localizadas e distribuídas 
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geograficamente segundo suas origens étnicas africanas. Para Ele dava-se o predomínio dos 

candomblés sudaneses principalmente na área da capital baiana (Salvador) e arredores, tida 

como foco do culto fetichista nagô (RAMOS, 2001). 

 

Por sua vez, Edson Carneiro chamou a atenção para o candomblé enquanto ―fenômeno 

de cidade‖. Segundo Carneiro ―se assinalarmos no mapa a localização desses cultos, veremos 

que todos eles funcionam no quadro urbano ou, no máximo, suburbano, com uma ou outra 

exceção no quadro rural‖ (GONÇALVES, 1993, p. 60), corroborando a nossa idéia de que a 

política de crescimento, urbanização e valorização dos espaços na cidade têm contribuído para 

o deslocamento dos terreiros de candomblé, levando-os para os espaços mais longínquos da 

zona centro-comercial de Aracaju.  

 

Em estudo sobre o candomblé da Bahia, Roger Bastide enfatiza que no ―século XIX já 

existiam candomblés no centro da cidade de Salvador, a exemplo, de um santuário africano, 

próximo à Igreja da Barroquinha, como também, na periferia urbana do bairro da Liberdade, 

em meio às casas de operários, num emaranhamento de ruelas, de muros e pátios 

malcheirosos‖ (BASTIDE, 2001. p. 30), demonstrando assim, que a cidade desempenha papel 

crucial na definição dos limites do terreiro que ora aparece como lócus de preservação da 

identidade étnica e ora como espaço anômico de uma frágil solidariedade de classes. 

 

Ainda em Gonçalves, encontraremos que ―do ponto de vista do número, a preferência 

se dirige para as capitais de Estados, vindo em seguida as cidades que servem de centro a 

zonas econômicas de relativa importância no âmbito estadual‖, (GONÇALVES, 1993, p. 

60), como é o caso da cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, São Cristóvão/SE e Barra 

dos Coqueiros/SE que fazem parte da zona de expansão de Aracaju (Grande Aracaju) e 
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congregam expressivo número de terreiros de candomblé, ou seja, a cidade, em sua área 

urbana, aparece, no princípio, como espaço propício para o desenvolvimento pleno do culto, 

marcada por ele, pela presença inconfundível dos traços afro-brasileiros que nela se 

difundem a partir dos terreiros. 

 

O trabalho, intitulado: Candomblés da Bahia, catálogo de 500 casas de culto afro-

brasileiro de Salvador (MOTT & CERQUEIRA, 1998) que versa sobre a temática afro-

religiosa, contemplando o número de terreiros, especificando nações e seus endereços na 

cidade de Salvador, realizado no segundo semestre de 1997, conseguiu detectar outros 

detalhes. Durante o levantamento das casas-de-santo, percebeu-se a preferência por 

denominações do uso de língua de origem africana: iorubá, fon, quimbundo e o quicongo. 

 

Assim, a idéia de pesquisar como os terreiros de candomblé, Abacá São Jorge e Axé Ilê 

Obá Abacá Odé Bamirê participaram da construção da cidade de Aracaju desde os idos da 

década de 1950, encontra respaldo em vastos trabalhos voltados à temática da discussão sobre 

a cultura afro-brasileira e seu papel na cidade.  

 

Para entender o processo de desenvolvimento, resistência e permanência do candomblé 

em Aracaju, busquei analisar dois terreiros. Primeiro foi o Abaçá São Jorge atualmente 

instalado no bairro América, zona norte da cidade. Este terreiro ao longo de sua existência 

viveu um intenso processo de deslocamento e reterritorialização, instalando em vários bairros 

da capital do Estado. Segundo terreiro a ser analisado foi o Axé Ilê Obá Abacá Odé Bamirê 

que passou por semelhante processo que o levou de Aracaju para o Rio de Janeiro, chegando 

por último a reterritoralizar-se na cidade circunvizinha de São Cristóvão nas proximidades da 

Universidade Federal de Sergipe onde se encontra até os dias atuais. 
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Portanto, ao considerar a força das religiões de matrizes africanas na região Nordeste e 

na constituição religiosa e urbana da cidade de Aracaju, o interesse deste projeto, como já 

assinalado, incide sobre os espaços de culto do candomblé e sua relação com o poder público 

na ―cidade‖ no momento em que a cidade se expande, tomando como eixo de análise os dois 

terreiros acima citados.  

 

Atualmente, os terreiros (egbé), base físico-cultural do patrimônio afro-brasileiro, 

acompanham marginalmente o processo de expansão da cidade de Aracaju. Por isso a 

discussão sobre os deslocamentos desses terreiros na cidade visa entender como se deram 

esses deslocamentos que os levou para os espaços denominados de ―franjas da periferia”. 

(XAVIER, 2005. p. 115).  

 

A metodologia utilizada nessa pesquisa foi a análise dos discursos do poder público 

municipal, onde busquei entender através da documentação pesquisada no Arquivo Público 

Municipal, no Instituto Histórico de Sergipe, na Biblioteca Pública do Estado e no Arquivo do 

Judiciário, como o poder público, regulamenta as normas urbanísticas direcionadas aos 

territórios periféricos da cidade de Aracaju, visto que, nestes espaços, encontra-se a maioria 

da população menos abastada e distanciada das áreas centrais, desde o seu projeto de 

fundação em 1855. No tocante às regras e leis urbanísticas, como também aos códigos de 

posturas sancionados pelo poder público municipal, além dessas fontes, obtive acesso aos 

discursos religiosos da imprensa católica que através do Jornal ―A Cruzada‖ posicionava-se 

de forma contundente contra as expressões religiosas (mediúnicas) denominadas por estes de: 

espiritistas ou de: ―tendas, tendinhas, caboclos, macumba‖, referências diretas às religiões de 

matriz africana. 
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Na busca de dados que me conduzissem, a saber, mais sobre a posição das  autoridades 

de outros segmentos religiosos em relação ao candomblé, as informação vieram através das 

entrevistas com os líderes religiosos do candomblé para entender como era a relação entre 

eles(líderes do candomblé) pessoalmente e o próprio candomblé enquanto religião, e os 

líderes dos demais segmentos, principalmente católicos e evangélicos, buscando assim, 

entender quando ocorrem os momentos de interação e conflito entre esses religiosos e suas 

religiões.  

 

Além destes, entrevistei o atual presidente da federação dos cultos afro-brasileiros na 

condição de representante político e, através de seus depoimentos busquei entender uma parte 

da história relacionada à liberação do culto do candomblé em Aracaju, conhecendo quais as 

lideranças políticas e religiosas foram responsáveis por esta ação política à época e quais os 

interesses políticos envolvidos nessa decisão. Através de tal analise pude observar a presença 

da líder religiosa do terreiro Abaçá São Jorge, Erundina dos Santos, conhecida por (Mãe Nanã 

Manadeui) e do líder religioso do terreiro Odé Bamirê, José Augusto dos Santos, conhecido 

por (Zé D‘Obacoussou) em documentos que demonstram a participação de ambos na direção 

de uma instituição política de classe que naquele momento lutava principalmente pela 

liberação e reconhecimento do culto aos orixás do candomblé, pela união das várias casas-

de-santo de Sergipe e pelo fim da perseguição policial. 

 

Outro requisito importante, após identificar em quais bairros e ruas esses dois terreiros 

se fixaram em seus momentos de reterritorializações na cidade, foi a demarcação cartográfica 

nos mapas das ruas e bairros (extraído do sitio da Prefeitura Municipal de Aracaju/SEPLAN e 

Google maps) de Aracaju, São Cristóvão e Rio de Janeiro, possibilitando demonstrar suas 

várias localizações ao longo das décadas.  
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Nesse sentido, busquei obter informações com sacerdotes, filhos e filhas-de-santo que 

me auxiliaram na ocasião da pesquisa de campo e nas entrevistas. Bem como, outros 

membros da hierarquia e freqüentadores que não têm cargo no terreiro, mas que puderam 

elucidar alguns dados de ordem, espacial e territorial através das lembranças. 

 

Através da reconstituição e demarcação cartográfica dos deslocamentos do Abacá São 

Jorge e do Axé Ilê Obá Abacá Odé Bamirê, busquei entender as possíveis transformações 

como: nascimento, deslocamento e extinção ocorridas ao longo da existência dos referidos 

terreiros que me foram relatadas durante as entrevistas por pais e mães-de-santo numa 

tentativa de ressaltar essas dificuldades causadas pela pressão imobiliária, ecológica,  

fundiária, religiosa.  

 

Na zona central da cidade, em sua área comercial, busquei registrar fotograficamente os 

locais demarcados pelas religiões de matriz africana, como sendo, espaços específicos de 

comercialização de produtos voltados ao culto do candomblé e umbanda, buscando assim, 

demonstrar a demarcação comercial do espaço urbano pelo culto.  

 

Por último, no tocante à espacialização dos referidos terreiros, fiz a demarcação 

cartográfica dos lugares onde estes se edificaram no intuito de apresentar sua proximidade do 

centro da cidade de Aracaju, tentando demonstrar que esses segmentos religiosos outrora 

estiveram nos espaços centrais da cidade e atualmente, encontram-se na periferia como 

território de sobrevivência e manutenção do culto. 

 

Essa dissertação ,divide-se em quatro capítulos, no primeiro, apresento o processo da 

constituição urbana da cidade de Aracaju, desde o projeto de fundação da cidade vinculado à 
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concepção político-econômica da época que seguia o modelo europeu de civilização, 

orientando-me neste sentido pela divisão das fases evolutivas de Aracaju indicadas por Porto 

(1991). A 1ª fase que vai da fundação à conquista do território; a 2ª fase compreendendo a 

década de 1860; a 3ª fase que vai de 1924 a 1930 quando o governo estadual retoma o 

interesse pela cidade, realizando obras de saneamento e a 4ª fase quando a administração 

municipal passa a realizar obras de cunho urbanísticos nos bairros Santo Antonio, até chegar à 

década de 1990, com a conurbação entre Aracaju e cidades circunvizinhas.  Sendo esta a fase  

que mais interessa à dissertação, visto que, abrange o período de recorte temporal abordado 

por esta pesquisa que vai da década de 1950 a 1990. 

 

   O segundo capítulo é a análise histórico social da construção e apropriação do espaço 

urbano, onde o espaço é visto como um elemento fundamental pela sociedade, ao tempo que o 

―uso do espaço‖ (LEITE, 2006) influencia no cotidiano das formas de representação cultural e 

dos modos de vida urbana. Apresento a constante tensão entre o poder público e os usuários, 

ambos construtores desses espaços urbanos através das várias formas de intervenção, sejam 

estas, políticas públicas (poder público) ou dos terreiros de candomblé nas ruas, praças, 

mercados, tornando esses espaços em ―territórios negros‖ (ROLNIK, 1989) devido à presença 

de traços culturais e formas identitárias que se configuraram sob a influência da cultura 

africana e afro-brasileira. Ainda neste capítulo, discuto a formação dos territórios negros 

urbanos, ―construídos pela vida social‖ (ROLNIK, 1989) que nele se faz presente e atuante. 

Presença esta pós-abolição dos negros, ex-escravos e libertos nestes territórios que contribuiu 

para sua configuração em vários centros urbanos como: São Paulo, Rio de Janeiro e Aracaju . 

Com a migração campo-cidade nos idos dos séculos XIX e XX, a exemplo do Aribé 

(FREITAS, 1999, MAIA, 1998), hoje bairro Siqueira Campos, território onde os negros em 

sua maioria, podiam se distanciar da polícia e da discriminação da sociedade aracajuana à 
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época e realizar o culto aos orixás do candomblé, demonstrando a importância desses 

territórios enquanto lócus de resistência cultural negra na cidade.   

 

O terceiro capítulo adentrará na discussão sobre a presença do candomblé em Aracaju, 

enfocando o papel político da sacerdotisa que dedicou grande parte da sua vida à luta pelo 

reconhecimento (HONNETH, 2003) do candomblé em Sergipe e no Brasil. Tento neste 

capítulo apresentar os deslocamentos/desterritorializações e reterritorializações dos terreiros 

edificados na cidade de Aracaju por Mãe Nanã Manadeui. No segundo tópico deste capítulo, 

apresento parte da história da sacerdotisa Nanã Manadeui e as táticas (CERTEAU, 1994) 

utilizadas cotidianamente nas tensões e negociações entre o terreiro e o poder público, a igreja 

católica e a sociedade civil, para manter-se presente, atuante e conquistar mais respeito e 

visibilidade para o candomblé em Aracaju. Tento mostrar também a atuação política e social 

desta líder religiosa através da sua boa relação com os poderes instituídos como a imprensa, a 

igreja católica e a comunidade local do bairro América, onde fixou por último o terreiro que lá 

está até os dias atuais. 

 

O quarto capítulo começa com a apresentação da história de Zé D‘Obacoussou, outro 

importante líder do candomblé em Aracaju que desde a infância viveu sob a influência 

africana, passou pelos segmentos religiosos, católicos, evangélicos, toré, até chegar ao 

candomblé. Este aborda da melhor maneira possível o processo de resistência deste líder que 

mesmo com os deslocamentos/desterritorializações e reterritorializações vividos pelos 

terreiros por ele fundados, chegando durante esse processo de deslocamento até a cidade do 

Rio de Janeiro, retornando a Aracaju e fixando-se definitivamente em São Cristóvão (Grande 

Aracaju), território suburbano da cidade, onde resiste até o seu falecimento.  
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1- CAPÍTULO - Expansão urbana de Aracaju e a questão dos 

terreiros 

 

 

1.1- A Constituição do Espaço Urbano de Aracaju 

 

 

―Aracaju, já não tem mais a placidez do passado‖ 

 

Com a frase acima, o geógrafo Fernando Porto inicia a apresentação do seu trabalho 

sobre a cidade de Aracaju, alertando para importância do acompanhamento da evolução 

urbana da cidade desde o seu nascimento, enquanto fenômeno passível de conduzir o 

pesquisador a entendê-la física e socialmente ao tempo em que divisão usada pelo geógrafo, 

segue os critérios de Pierre Lavedan de: ―cidades espontâneas e cidades criadas‖, 

considerando que Aracaju, encontra-se no segundo grupo, de ―cidades criadas‖ (PORTO, 

1991). 

 

Cuja definição de ―cidades criadas‖, deve-se à chegada de Inácio Joaquim Barbosa e seu 

único desejo, ―fundar uma nova cidade, impulsionado por um motivo econômico e um 

político: um porto e uma capital‖ (PORTO, 1991), ―un porto que contactase directamente La 

Cotinguiba com el mundo para el desarrollo del producto sergipano y para los intereses 

econômico de la élite local (VILLAR, 2000. p. 209), e uma capital para Sergipe, motivos, 

principalmente o político que influenciaram na dinâmica da cidade, ao concentrar os órgãos 

da máquina administrativa na nova capital (DINIZ, 1963, PORTO, 1991). 
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Em estudos encontra-se que a cidade de Aracaju foi dividida em quatro fases: a 1ª com a 

fundação ou período de conquista, caracterizado pela expansão inicial e pela ação do governo 

provincial; a 2ª compreendendo da década de 1860 aos primeiros anos da era republicana, 

períodos interessantes do ponto de vista social e de aparecimento das primeiras industriam; a 

3ª dura todo o primeiro quartel do século XX e termina entre as revoluções de 1924 e 1930, 

com o governo estadual retomando o interesse pela cidade, realizando obras de saneamento e 

embelezamento e é também quando se inicia o zoneamento espontâneo da cidade, surgem as 

primeiras ruas do Aribé – território que concentrou vultoso contingente de negros e 

trabalhadores migrantes do interior de Sergipe e, a 4ª fase quando a Municipalidade torna-se 

responsável pelos serviços de interesse local com as obras de urbanização do Bairro Santo 

Antonio e na administração de (Godofredo Diniz) que vai de 1935/-1941 e 1963-1967, fase 

onde para o noroeste se dará um movimento de massas operárias (PORTO, 1991).  

 

Aos dois de Março de 1855, a Assembléia Legislativa da Província, recebe 

inesperadamente, o projeto que levaria o então povoado à época de Santo Antonio à condição 

de cidade para onde se transferiu a Capital da Província, Portanto, em 17 de Março de 1855, 

foi criada a capital de Sergipe.  

 

A criação da nova cidade insere-se no processo de desenvolvimento da vida urbana 

corrente à época pós-independência, resultante na criação e expansão de vários órgãos 

administrativos sediados nas cidades, ―do progresso do comércio ao aparecimento de 

incipientes indústrias, surgimento de uma aristocracia das cidades que compartilhou prestígios 

com os senhores rurais, serviços de saneamento básico, expansão dos transportes e outros 

melhoramentos do período que visavam o aparelhamento das cidades, além de atrair a atenção 

para outros problemas da cidade que tocavam sua estrutura‖. (PORTO, 1991, p 29) 
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Inácio Barbosa teve a tarefa de planejar a cidade de Aracaju, influenciado pelo 

urbanismo de tendências européias (francesa) e norte-americanas, mas, segundo alguns 

autores é incorreto falar de um planejamento da cidade de Aracaju, visto que, um 

planejamento requer além de ―um traçado urbano definido, uma projeção da localização das 

atividades econômica e social local, previsão de correntes migratórias, de diferentes classes 

sociais, reflexos de um contexto regional‖ (NOGUEIRA, 2006, p. 146).  

 

O projeto da cidade de Aracaju sequer foi pensado em função de suas cidades próximas 

como Salvador e Maceió. Mas é nítido que foi em função da economia e do bem-estar das 

elites que viria a ocupar a nova capital, o quadrado nobre da cidade, território que foi ocupado 

pelos prédios da administração e pelas classes sociais mais abastadas (comerciários e 

funcionários públicos). 

 

A cidade cresceu fria e inflexível dentro das malhas do reticulado, numa repetição 

monótona de si mesma. Os problemas então, começaram a aparecer no momento em que 

ocorriam as primeiras expansões demográficas e suas primeiras desapropriações. Logo a 

Câmara Municipal pôs em execução suas primeiras posturas, aprovadas pela Resolução 

Provincial nº 458, de 3 de setembro de 1856 que regulava as edificações e os costumes de 

seus habitantes, delimitando um perímetro dentro do qual era vedada a cobertura de palha. 

Tudo que ficasse dentro ―do quadrado da cidade‖ (PORTO, 1991) tinha que se condicionar 

estritamente às ―pesadas‖ exigências da Câmara, como citado no artigo 10º:  

 

Art.10º: É proibido fazer vozerias, alaridos e dar gritos nas ruas sem ser para objeto 

de necessidade, assim como é proibido aos trabalhadores andarem gritando pelas 

ruas, sob pena de quarenta e oito horas de prisão, ou multa de 45 réis. (PORTO, 

1991. p. 56). 
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As determinações do Código de Posturas Municipal tanto em Aracaju quanto em outras 

capitais do país naquele momento, eram vistas pela população menos abastada e 

principalmente negra, como um ato de racismo institucional contra os territórios ocupados por 

estes que tinham nesses espaços urbanos centrais seus lócus de sobrevivência, sociabilidade e 

resistência cultural. A cidade de São Paulo é exemplar nesse sentido, pois, o Código de 

Posturas Municipal de 1886 tentou expulsar os negros e suas manifestações culturais da 

cidade, ou seja, ―as quituteiras devem sair porque atrapalham o trânsito; os mercados devem 

ser transferidos porque afrontam a cultura e conspurcam a cidade; os pais-de-santo não 

podem mais trabalhar porque são embusteiros que fingem inspiração por algum ente 

sobrenatural‖ (ROLNIK apud SILVA, 2006). 

 

Fora do plano de Pirro (Eng. José Basilio Pirro), responsável pelo projeto da cidade - em 

Aracaju, proliferavam naquele momento os arruamentos espontâneos e o aumento da 

população por negros recém-libertos, constituindo nesses espaços, verdadeira cidades livres 

(territórios dos negros e pobres), dando inicio ao arruamento irregular que subvertia as 

determinações da Câmara com ―casas e casebres de todos os tamanhos erigidos sob a 

complacência do poder público (Vereadores) que deram origem ao labirinto de ruas e becos 

(Topo, Beco das Sete Facadas, do Sovaco...) com as obras de escavação e aterro efetuadas por 

volta de 1920‖. (DINIZ, 1963, p. 14, PORTO, 1991, p. 16, VILLAR, 2000, p. 218).  

 

A cidade foi se adequando ao desenvolvimento econômico mundial (industrial e 

urbano), segregando e empurrando os negros para novos territórios, utilizando-se do código 

de posturas como justificativa e nesse mesmo momento, usando do processo de ―higienização 

sanitária‖ (SILVA, 2006) vigente no Brasil para manter a elite dominante afastada dos negros 
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e ocupar os espaços mais rentáveis da cidade, levando os negros a constituírem territórios que 

servirão como lócus de resistência e contra-discursos às posturas políticas do poder público. 

 

O poder público atuou sobre o solo urbano desde a primeira configuração da planta 

baixa da cidade, onde já demonstrava sua posição de segregação social. Em 1856 a capital que 

já contava com 1.484 habitantes, tinha 20% destes na condição de ―ex-escravos‖ que 

acresciam a população tornando mais visível a estratificação sócio-espacial entre as zonas sul 

e norte da cidade, principalmente nesta última, onde residiam aqueles de menor poder 

aquisitivo (DINIZ, 1963, LOUREIRO, 1983). 

 

O Estado retoma seu interesse pela cidade em 1920 – ―quando começa a chegar em 

Aracaju, os primeiros líderes religiosos das religiões de matriz africana‖ (OLIVEIRA apud 

DANTAS, 2002). Adquire a Companhia de Carros Urbanos, prolongando as rodovias 

(favorecendo as construtoras de rodagem através de leis estaduais), inaugura a rede 

telefônica, doa uma área de 2000 m² a iniciativa particular para a construção do Iate Clube
4
 e 

mais tarde em meados de 1959, realiza a transferência das famílias de favelas existentes na 

área central para áreas mais distantes‖ (LOUREIRO, 1983, p. 57).  

 

A primeira transferência de favela realizada pelo poder público foi em 1955, onde os 

favelados da ―Ilha das Cobras foram para o Conjunto Habitacional Agamenon Magalhães 

com objetivo de afastar os espaços ricos dos espaços pobres, numa tentativa de segregar o 

segundo, espacialmente. Após esse período registram-se mais duas favelas: Brasília ao norte 

e Japãozinho ao sul‖ (LOUREIRO, 1983, p. 57). 

 

                                                           
4 ―Iate Clube‖ é um clube de elite, situado na Praia 13 de julho, zona sul da capital. 
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A expansão da cidade seguindo os critérios adotados pelo poder público comunga com 

a segregação de uma expressiva parcela da sociedade, trabalhadores rurais comuns, negros 

(ex-escravos) e seus descendentes, que migraram para Aracaju desde o inicio da cidade, em 

busca de melhores condições de vida. E que por força de uma política urbana de padrões 

eurocêntricos, terminaram sendo empurrados para os espaços pobres, nas zonas periféricas, 

fora do Plano de Pirro, visto que, este espaço fora reservado à elite economicamente 

dominante e aos funcionários públicos da cidade. 

 

Dos anos 1930 em diante, desenvolveram-se os bairros Siqueira Campos, Dezoito do 

Forte e Santo Antônio (o mais antigo deles). O Siqueira Campos na época ainda Aribé, foi 

território de poucas habitações onde residia uma parcela da população extremamente pobre da 

cidade e que possibilitou o culto do Candomblé devido à distância da área central da cidade já 

que o culto era proibido pela polícia. 

 

Em 24 de janeiro de 1936, o governo municipal de Aracaju, na gestão do Prefeito 

Godofredo Diniz, sob a Lei Nº 19, divide em quatro zonas o território do município de 

Aracaju, como se pode ler no referido artigo:―Art. 1º - Para todos os efeitos fica desde já 

dividido em zonas o território do Município de Aracaju, as quais são assim denominadas: 

zona central, zona urbana, zona suburbana e zona rural‖. 

 

A zona suburbana, território onde está situado o bairro América abriga o terreiro 

edificado por Mãe Nanã, o Abaçá São Jorge, e na zona rural que compreende os municípios 

de Laranjeiras, Socorro, Santo Amaro e São Cristóvão, encontra-se edificado o terreiro Odé 

Bamirê, fundado pelo Sacerdote Zé D‘Obacoussou, excetuando Santo Amaro e Laranjeiras, 

os outros dois municípios fazem parte atualmente da Grande Aracaju, zona de expansão que 
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se conurbou com os municípios circunvizinhos. Os perímetros das quatro zonas especificadas 

pela LEI N. 19 estão descritos minuciosamente em anexo.  

 

Nesta mesma época, o governo municipal de Aracaju sob a administração do então 

Prefeito Antônio Cabral, decretou a criação do bairro América. À época, território suburbano 

da capital que receberia definitivamente o terreiro de Mãe Nana à Rua Equador, nº 70, e foi 

sob a rubrica do decreto Lei nº 113, art. 12, nº I, do Decreto-Lei nº 1202 de 08 de abril de 

1939 que o Prefeito de Aracaju, decretou:  

 

Art. 1º - Fica denominado Bairro América a área de terra no logar chamado 

Capucho, Município da Capital, conforme planta aprovada pela Prefeitura de 

Aracajú em 17 de Novembro de 1944, de propriedade do Sr. José Zuckerman e sua 

mulher cujos leitos de ruas, foram por eles, doados à Municipalidade, conforme 

escritura lavrada em 6 de Agosto de 1946, em notas do 2º Tabelião, livro n. 34 – A, 

fls. 121 a 123. e, Art. 3º - As ruas e praças do Bairro América terão as seguintes 

denominações: Avenida Brasil, Avenida Estados Unidos, Rua Equador... (Prefeitura 

Municipal de Aracaju – Decreto – Lei Nº 113/1939 – (anexo 2) 

 

Em entrevista concedida por Maria dos Santos em 03/08/1999, residente no bairro há 

mais de 60 anos, diz:  

 

O esporte daqui era o candomblé, era cruzado. De Sábado pra Domingo nos tempos 

de setembro, caruru, aquela coisa toda batia que zuava o mundo todo. Quem botou 

eles pra correr foi saudoso Monsenhor João Lima, quem fez essa igreja, foi quem 

botou eles pra fora. Nos dias que estava danado batendo, não deixava ninguém 

dormir né. Aí ele mandava vá pras areias. O Esporte era esse, era cruzado Bahia, 

Rio Grande, Pernambuco. Já morreram tudo, foram embora. Não tem mais nada, se 

acabou. ( FREITAS, 2003. p. 274 ). 

 

 

 

Esses bairros surgiram e cresceram espontaneamente quase sem o apoio do poder 

público contando apenas com a iniciativa da população pobre e negra na busca de solos mais 

baratos para residir, distante do centro da cidade e fora do Quadrado de Pirro, território da 

elite aracajuana.  
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Como diz Silva (2006) sobre a cidade de São Paulo pós-abolição, os negros tiveram sua 

―cidadania esquecida‖, considerados símbolos do atraso, foram expulsos do centro da cidade, 

privados do mercado de trabalho em expansão e levados diante desse quadro de 

transformação da cidade à conquista e construção de novos territórios urbanos.  

 

O crescimento espontâneo da cidade de Aracaju torna visível ―a política de segregação 

social que o elevado preço do solo urbano e o acesso aos bens e serviços como: água, energia 

elétrica, ruas, calçadas, praças, efetivam em favor dos mais abastados. Para se ter idéia do 

processo, dos 10.876 prédios do perímetro urbano de Aracaju em 1934, 4553 foram 

classificados como ―MOCAMBOS‖
5
, ou seja, cerca de 40% do total‖ ( LOUREIRO, 1983, p. 

60-61 ), tipo de moradia de negros, os mocambos, irão perpetuar-se, senão da mesma forma 

como na década de 1930, mas semelhante aos seus formatos originais nas décadas seguintes, 

em vários espaços de Aracaju, principalmente os periféricos.  

 

Essa visão de crescimento das cidades permeava-se pela política da segregação sócio-

urbana e institucional orientando uma nova constituição de ―territórios negros para um povo 

desterritorializado desde a África‖ (SILVA, 2006). Primeiro forçados pela migração e depois 

pela lógica urbana ―sanitarista‖, que possibilitou a elite legislar em causa própria, priorizando 

seu distanciamento de classes e dos grupos menos abastados, desprovidos de valores morais 

eurocêntricos.  

 

Em 1890 a 1940, São Paulo viveu dois momentos de segregação negra: primeiro 

quando estes moravam em cortiços ou vilas operárias e depois durante 40 anos com 

os negros e pobres seguindo para periferia numa nítida separação entre ricos e 

pobres (negros e nortistas). Em1980 começa de novo a heterogeneidade do espaço 

urbano e social da cidade, aproximando as favelas às moradias da elite paulistana. 

(VÉRAS apud SILVA, 2006, p. 25).  

 

                                                           
5
 ―couto de escravos fugidos‖. 
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 Esse processo continuado de crescimento urbano não ocorreu apenas em São Paulo, 

como demonstrado acima, movimentou-se pelo Brasil. Em Aracaju foi principalmente a partir 

da década de 1960 em diante, com a descoberta do Petróleo em Sergipe, a inauguração da 

Universidade Federal de Sergipe e outras providências como a instauração do Banco Nacional 

de Habitação – BNH, com a justificativa de ampliar a oferta de emprego e possibilitar à 

população de baixa renda a aquisição da casa própria.  

 

A resolução do déficit habitacional era uma questão que ficava em segundo plano, posto 

que na realidade o objetivo foi o reaquecimento da economia do país, através da aceleração do 

setor da construção civil (LOUREIRO, 1983). Em 1960, descobre-se petróleo na Plataforma 

Continental do litoral sergipano, a PETROBRÁS transfere-se para Aracaju e contribui na 

aceleração do processo de urbanização da cidade que em 1970 constrói mais 787 unidades 

residenciais pelo BNH (conjuntos Lourival Baptista e Luzia) destinadas aos funcionários da 

PETROBRÁS. O impacto petroleiro surtiu um efeito contraditório ao discurso da urbanização 

de Aracaju, visto que aumentou o capital circulante da cidade e, ao mesmo tempo, corroborou 

a estratificação da estrutura espacial. (LOUREIRO, 1983, VILLAR, 2000). 

 

Observa-se com facilidade que a maioria dos conjuntos habitacionais tinha proximidade 

com o Distrito Industrial de Aracaju – D.I.A. e, em  

 

1973, a Prefeitura Municipal de Aracaju, através do projeto PAJE, tem por meta, a 

remoção das favelas de Aracaju para um conjunto habitacional com 136 unidades 

residenciais utilizando como argumentos que: a área constitua foco representativo de 

favela; se encontre em decadência; constitua obstáculo ao desenvolvimento urbano; 

ofereça reais condições de urbanização. (LOUREIRO, 1983, p. 77-78). 

 

O objetivo dessa ação do poder público, através do projeto PAJE, não era ―a melhoria da 

qualidade de vida dos favelados, mas, sim, a desobstrução e reincorporação dessas áreas 

urbanas ao mercado imobiliário‖ (LOUREIRO, 1983, p. 77-78). Passado 117anos do Código 
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de Posturas Municipal de 1856, a relação do poder público com a parcela da sociedade civil 

menos abastada da cidade de Aracaju, sofrera pouca alteração, visto que se fortaleceu a 

política de segregação desses grupos, excluindo-os dos espaços centrais da cidade. 

 

No final dos anos 1970, a expansão da cidade aconteceria da seguinte forma:  

 

1) ocupação gradativa dos vazios urbanos constituídos de áreas alagadiças; 2) em 

função da abertura de novas avenidas que determinam o aparecimento de 

loteamentos e conjuntos habitacionais; 3) pela expansão da zona sul em direção ao 

povoado Mosqueiro; 4) pela expansão da zona oeste, em direção à BR-101 e, 5) pela 

densificação da zona central da cidade, consolidando em Aracaju, uma franja 

periférica, desprovida e de baixa renda, envolvendo a cidade do sudoeste ao norte, 

sendo possível, registrar em 1979, 11 favelas e 13 áreas de baixa renda, perfazendo 

sem exagero algum dizer que as políticas urbanas no tocante às áreas para 

residências em Aracaju são responsáveis por certa segregação residencial. 

(LOUREIRO, 2003, VILLAR, 2000). 

 

 

É fato que a mobilidade social existe e junto a ela, a necessidade de áreas para suprir o 

déficit imobiliário. Neste sentido o poder público protagonizou o ―processo de construção das 

bases políticas e econômicas da constituição do mercado de terras urbanas sob a justificativa 

da garantia do Bem-Estar Social, transformando-se em proprietário fundiário, promotor 

imobiliário, incorporador e construtor da cidade, sempre visando à acumulação capitalista e 

periferização‖ (CAMPOS, 2006, p. 224) demarcando as estruturas urbanas pelas 

espacialidades relacionadas às distintas classes sociais, legando às classes de menor extração 

sócio-econômica, os territórios menos valorizados pelo mercado imobiliário. 

  

As razões desse processo são externas e podem ser melhor analisadas historicamente na 

estruturação do espaço em Aracaju que de forma desigual e combinada mantém a 

desigualdade social, segregando, desde os primeiros momentos da execução do projeto de 

construção da cidade, os negros e trabalhadores comuns, fora do quadrado nobre da cidade.  
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É nesse contexto sócio-urbano que se insere parte da trajetória da mobilidade territorial 

dos negros e trabalhadores pobres descendentes daqueles que migraram do interior do estado 

para Aracaju pós-abolição da escravatura, momento no Brasil da união entre o poder público 

com as elites dominantes desenvolvendo projetos urbanísticos, leis reguladoras do espaço 

urbano e políticas públicas que fortaleceram a economia público-privada e segregou os negros 

e pobres nos territórios periféricos, onde se pode encontrar em Aracaju e na Grande Aracaju 

(área suburbana), núcleos de resistência cultural, como grupos de chorinho, terreiros de 

candomblé, terreiros de umbanda e rodas de pagode. 

 

A segregação urbana é essa dimensão da vida social que expressa ―as tensões entre 

distância e proximidade, localização e mobilidade, heterogeneidade e integração, entre as 

linhas de força que comandam o futuro das cidades e a gestão coletiva das economias das 

cidades‖ (GRAFMEYER apud SILVA, 2006), demonstrando que essas tensões e conflitos 

são frutos da segregação sócio-urbana.  Na Paris do século XIX, veremos essa política 

segregacionista, fortalecida por Haussman ao exilar as chamadas ―classes perigosas na 

periferia da cidade, nascendo assim, uma cidade de ruas bem habitadas e guetos proletários‖ 

(GUERRAND in PAUGAM apud SILVA, 2006). Tal política foi importada para o Brasil do 

mesmo século, pelas elites dominantes à época e implementada nos centros urbanos com o 

apoio do poder público. 

 

Ao analisar a segregação nos Estados Unidos, Kupper (1974), aponta que: 

 

As pessoas de baixo status racial não têm muitas oportunidades de êxito, devido a 

seu confinamento em bairros pobres e escolas ruins, e a sua concentração em 

ocupações manuais e de peonagem. Ao mesmo tempo, os relativamente baixos 

níveis de êxito contribuem para depreciar ainda mais o status racial do negro. 

(KUPPER apud SILVA, 2006). 
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 Em estudo sobre o negro no Rio de Janeiro, COSTA PINTO (1952), enfatiza a 

segregação espacial de cor e classe social, mostrando que em cada ―100 habitantes do Rio de 

Janeiro, 27 são de cor e nas favelas, em cada 100 habitantes, 71 são de cor‖ (PINTO apud 

SILVA, 2006).  

 

 

 

1.2 - O Terreiro e a expansão da Cidade de Aracaju  

 

 

No início do século XX, basicamente na década de 1930,  a cidade de Aracaju, viveu um 

momento de importantes mudanças, visando adequá-la aos padrões elitistas da época, 

ocorrendo um forte crescimento do município e o desejo do Estado em sanear e embelezar a 

cidade com a construção de prédios públicos e o desenvolvimento dos bairros, devido ao 

grande fluxo de habitantes do interior do Estado em busca de melhores condições de vida. 

Surge assim, o: 

arrebalde Presidente Barbosa e o Aribé, hoje conhecido por Siqueira Campos. De 

acordo com Maia, não existia o Bairro Siqueira Campos dentro dos seus limites 

como o conhecemos nos dias de hoje. Só por volta de 1928 é que se tem notícia da 

existência de alguns casebres pra lá do curral onde se praticava o candomblé. 

(MAIA,1998).  

            

 

Nas primeiras décadas do século XX esta área da periféria aracajuana, hoje importante 

centro comercial, era quase desabitada, ofertando tranqüilas condições  para o culto do 

candomblé pois os praticantes podiam assim distanciar-se do preconceito dos moradores das 

áreas centrais e da ronda policial. 

  

Atualmente, os terreiros, base fisico-cultural do patrimônio afro-brasileiro, acompanham 

marginalmente, o processo de expansão da cidade de Aracaju, visto que é na nova cartografia 
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urbana da cidade que se verá onde estão localizados os terreiros de candomblé, ou seja, nas 

―franjas da periferia”. (XAVIER, 2005,p. 115). 

 

A política de expansão da cidade de Aracaju seguiu um modelo excludente de 

construção das cidades brasileiras, fielmente influenciado por uma visão eurocêntrica que 

contemplava os ricos nas áreas centrais e à população de baixa extração sócio-econômica 

ofertava- se moradia nos territórios periféricos. Fato corroborado a partir da década de 1980 

quando o governo estadual criou vários conjuntos habitacionais, através da COHAB.  

 

A cidade de Aracaju, portanto, construiu-se como um conjunto de relações conflituosas 

e interacionistas entre os diversos agentes nela presentes, relações que em momentos se dá 

através do consenso para a efetivação de ações e projetos que facilitem a conquista da 

cidadania e reconhecimento social e, em outros momentos pelo distanciamento, perdas 

políticas e de identitades fisicas e simbólicas tanto para a cidade quanto para seus cidadãos. 

 

Os reflexos desses conflitos serão sentidos com maior intensidade, pela classe 

trabalhadora e negra, residente nas áreas de menor interesse imobiliário, portanto, menos 

valorizadas pelo capital, percebendo miníma assistência do poder público, ―obrigando-as a 

viver com os recursos de que dispõem – entre si‖ (CASTEL,2008).  

 

Na cidade, a propriedade da terra determina interesses diferentes para grupos e classes 

sociais, onde em determinada situação, a terra é mercadoria, como diz França (1992): ―o 

processo de metropolização de Aracaju, gestado ainda na década de 1970, traz em seu bojo a 

marca de políticas públicas desenvolvidas pelas diversas instâncias de poder e a aquisição de 

glebas pela COHAB para a construção de conjuntos habitacionais, valorizando o solo urbano 
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e exigindo a ampliação da infra-estrutura (água, enérgia, transporte...), valorizando ainda mais 

os espaços vazios, fortalecendo o mercado imobiliário e seus proprietários, fazendo surgir 

várias empresas construtoras como NORCON, Construtora Alves, HABITACIONAL, 

DECIDE, SEREP‖ (FRANÇA, 1999, p. 82 ). 

 

Essa ação da COHAB, fortalece a ―migração para Aracaju, eleva os preços dos terrenos, 

impossibilitando o trabalhador comum de adquirir uma casa. Mas a política habitacional, 

apresentará mais uma faceta, além de beneficiar a indústria da construção civil e os 

proprietários fundiários urbanos, vai garantir a manutenção de um partido ou grupo político 

no poder, visto que as casas dos conjuntos habitacionais, no primeiro momento eram 

sorteadas e depois passaram a ser distribuídas por governador, secretários, deputados, cabos 

eleitorais a seus eleitores, o caso do conjunto Orlando Dantas é representativo dessa 

indecência, onde o povo sequer podia opinar sobre o local para sua moradia‖ (FRANÇA, 

1999, p. 83-85).  

 

Caberia ao poder público, estar à frente de situações como as descritas, na condição de 

mediador para que os menos abastados sócio-economicamente, não sejam prejudicados. 

Todavia, é o contrário que acontece, o poder público privilegia fortemente os grupos 

econômicos e as classes sociais mais abastadas, valorizando os espaços conquistados por 

esses grupos dentro da cidade e segregando setores das camadas mais pobres da população 

nos territórios mais longinquos do centro da cidade, impossibilitando-lhes o acesso às 

políticas públicas e aos padrões de civilidade que lhes dê dignidade e respeito às suas culturas, 

ou seja, posterga-se políticas de urbanização segregacionistas que marginalizam grandes 

números populacionais.  

Segundo Harvey:  
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a terra adquire valorização  diferenciada em decorrência  de  condições  endógenas  

e exógena.  Às amenidades como a proximidade de um rio, a presença de um 

microclima, aproximidade do mar. (HARVEY apud FRANÇA, 1999, p. 27),  

 

Aspectos extremamente importantes para os terreiros de candomblé, como: ―mata 

virgem, proximidade com o mar e rios‖ (SANTOS apud SODRÉ, 2000), mas valorizados pela 

―especulação imobiliária e pela política de valorização e parcelamento da terra‖ (FRANÇA, 

1999), efetivada  em parceria entre o poder público e o capital privado. 

 

A política de urbanização em Aracaju, demonstra seguir esse modelo histórico desde o 

século XIX quando do processo de construção da capital a partir de uma padronização 

européia de cidade, onde as classes dominantes têm acesso aos territórios urbanos em que 

preponderam as melhores condições climáticas e por outro lado há uma ―territorialização 

espontânea‖ (SILVA, 2006) construída pela e para pobreza, em alguns casos até, pelo poder 

público, como são os - conjuntos habitacionais (FRANÇA, 1999) e territórios negros 

(ROLNIK, 1989) - desprovidos de infra-estrutura e distantes do centro urbano-comercial. 

 

Esses grupos passam então a fazer parte da cena urbana sendo considerados como ―os 

excluídos‖ mas não deixam de ser modeladores do espaço urbano, tendo em vista as 

condições em que vivem (favelas, áreas de ocupação...) e a pressão que fazem contra a 

sociedade e o poder público, objetivando a conquista de melhores condições de vida. 

 

É no seio de grupos como este, de trabalhadores (as), negros, moradores desses espaços 

citadinos, distante do centro administrativo da capital que se encontra adensada a maioria dos 

sarcedotes/sacerdotisas do candomblé que possuem ou estão em vias de possuir uma parcela 
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de terra para erguer seu espaço de culto, muitas vezes em ocupações ―ilegais‖ ou loteamentos 

clandestinos, onde o preço da terra é baixo e a fiscalização do poder público é menos intensa.  

 

         Assim, o quadro apresentado pela expansão metropolitana de Aracaju à sua periferia, 

têm sido perverso, uma vez que cidadãos e famílias que percebem baixa extração sócio-

econômica são empurradas para os assentamentos periféricos, enquanto o núcleo central 

paulatinamente se elitiza.  

Segundo França (1999), 

 

qualquer mapeamento em Aracaju, permite observar a segregação sócio-espacial 

que se processa na cidade. As partes norte e noroeste se consolidam como áreas 

pobres, enquanto a faixa central apresenta predominância de classe média e a zona 

sul tendendo à ocupação de uma população mais abastada, beneficiada pela 

paisagem notável proporcionada pelo rio Sergipe ou pelas amenidades da beira-mar. 

(FRANÇA: 1999; 77).  

 

 

Conseqüentemente, as áreas da cidade densamente ocupadas pelos terreiros de 

candomblé, têm historicamente, contribuído para o entendimento do modo de vida dos fiéis, 

da tradição familiar estreitamente vinculada à religião, da relação dos terreiros com a 

comunidade, da influência dessas formas de edificação e tradição no crescimento da cidade 

que vive sob a pressão de uma expansão imobiliária influenciando diretamente nas condições 

de dignidade e cidadania dos mais pobres. 

 

Além de instalar uma crise ecológica nos espaços de moradia, a cidade cresce, tanto 

verticalmente, quanto horizontalmente, extinguindo e incorporando espaços, posto que, num 

país como o Brasil, progresso parece rimar com antiterritorial ou antiecológico. Isso tem 

graves conseqüências, quando se examinam as relações do poder público e das grandes 

empresas com os territórios e suas comunidades. 
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Mas com todos os problemas que a cidade apresenta, é no centro urbano que se dá o 

surgimento e o desenvolvimento dos terreiros desde o período escravista, A cidade era desde 

o século XIX, o lócus próprio de interlocução entre os negros livres, agrupados 

profissionalmente, étnica ou religiosamente como foi o caso das “irmandades católicas dos 

homens de cor ― de onde saíram as fundadoras dos primeiros terreiros de candomblé do 

Brasil, a exemplo da Casa Branca do Engenho Velho em Salvadora/BA. Por outro lado, a 

cidade também é vista como elemento desagregador do culto afro-religioso pós-abolição da 

escravatura e sedimentadora do modo de vida urbano após 1930. (GONÇALVES, 1993, 

p.34).  

 

Na obra, O animismo fetichista, Nina Rodrigues (2006) já mostrava as influências 

sociais exercidas pelos grupos africanos. Para ele o surgimento e o desenvolvimento dos 

terreiros de candomblé no Brasil, no século XIX, foram possíveis enquanto um fenômeno 

tipicamente urbano, já que, na cidade, os terreiros puderam proliferar, uma vez que estavam 

mais protegidos da ação repressora direta dos senhores de escravos. A propagação dos ‗cultos 

é passível de ser verificada pelo número avultadíssimo de terreiros e oratórios particulares no 

interior das casas.  

 

Em Arthur Ramos (2001), tem-se uma posição similar, ao afirmar que as tradições 

religiosas afrobrasileiras foram hierarquizadas segundo suas origens étnicas africanas. Foram 

então, localizadas e distribuídas geograficamente. Ele assinalou o predomínio dos candomblés 

sudaneses principalmente na área da capital baiana e arredores, tida como foco do culto 

fetichista nagô. 
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Já Roger Bastide (2001), enfatiza que a cidade desempenha papel crucial na definição 

dos limites entre pureza e sincretismo, religião e magia, integração e degeneração, que se 

reflete na imagem dicotômica e ambígua do terreiro que ora aparece como lócus de 

preservação da identidade étnica e ora como espaço anômico de uma frágil solidariedade de 

classe. 

 

Ao estudar a distribuição dos centros afro-religiosos no mapa da cidade de São Paulo 

dos anos 40, observou que os feiticeiros estavam disseminados por toda parte, abrangendo os 

bairros da periferia e a zona central, fato tido como comprobatório de sua atuação dispersante 

e individualizada. Assim, o deslocamento dos negros do campo para a cidade pós-abolição, - 

fato ocorrido também em Sergipe, oriundos principalmente dos interiores circunvizinhos à 

zona da cotinguiba, como: Laranjeiras, Maruim, Riachuelo... - reuniu as condições ideais 

para a formação dos candomblés, possibilitando a preservação dessa cultura afro-religiosa. 

 

Ao chamar a atenção para o candomblé enquanto fenômeno de cidade, Edson Carneiro 

(2002) dirá que ―se assinalarmos no mapa a localização desses cultos, veremos que todos eles 

funcionam no quadro urbano ou, no máximo, suburbano, com uma ou outra exceção no 

quadro rural‖. No entanto do ponto de vista do número, a preferência se dirige para as capitais 

de Estados, vindo em seguida as cidades que servem de centro a zonas econômicas de relativa 

importância no âmbito estadual. 

 

A cidade de Aracaju teve essa peculiaridade, visto que os terreiros elencados como 

referenciais de análise, o Abaça São Jorge e o Odé Bamirê, mesmo com todos os 

deslocamentos que causaram várias desterritorializações e reterritorializações, estes 

aconteceram no quadro urbano da cidade como no caso do Abaçá São Jorge e no máximo 
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suburbano para o terreiro Odé Bamirê que após seu último deslocamento em Aracaju, fixou-

se definitivamente na cidade circunvizinha de São Cristóvão, área suburbana da cidade de 

Aracaju. 

 

A cidade aparece, no principio, como espaço propício para o desenvolvimento pleno do 

culto, marcada mesmo por ele, pela presença inconfundível dos traços africanos que nela se 

difundem a partir dos terreiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por   isso    nesta   dissertação  o  conflito entre  poder  público  e 

forma como os vários grupos sociais se confrontam e se harmonizam.  

 um elemento da 

o‖ (ROLNIK, 1989).
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       2- CAPÍTULO – Territórios negros e a construção da cidade 

 

 

 

2.1 – Construção e apropriação Afro-Urbana do Espaço 

 

 

Ao analisar o espaço enquanto construção social e não apenas como constructo fisico 

transformado na sociedade em suporte de práticas rituais entendeu que este se desenvolve e 

processa o cotidiano do homem, nascendo dos valores morais e culturais de grupos, tornando-

se condição necessária e fator de realização das práticas sociais desenvolvidas que o 

transformam em ―lugar no temp  

 

Ao ver o espaço como fundamental nas relações sociais, entrelaçando as pessoas, 

através de seus pertencimentos culturais e religiosos entendo que este é 

sociedade, e ao ser construído, torna-se atuante e atuado, transformando-se em agente e objeto 

de formação da sociedade, influenciando e sendo influenciado pelas relações de poder e pela 

 os terreiros de 

candomblé é representativo da manutenção, disseminação e reconhecimento do patrimônio 

cultural das religiões afro-brasileiras que ao longo dos séculos, vem sendo inscrito nos 

espaços urbanos da cidade através das apropriações e demarcações por meio de práticas dos 

ritos afro-religiosos. 

 

Em pesquisa sobre os processos de intervenção urbana na cidade de Recife/PE, no bairro 

do Recife Antigo, Leite (2006) detecta que ―os usos do espaço incidem sobre as formas de 
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representação cotidiana e dos modos de vida urbana, representações que dependem do acesso 

e do uso físico ou simbólico do espaço e tendem a moldar as configurações sociais desses 

espaços, atribuindo-lhes forma e sentido‖ e continua com Certeau (1995) para quem ―as 

maneira de utilizar o espaço fogem à planificação urbanística‖ (CERTEAU apud LEITE, 

2006). 

 

A fuga desta planificação, às vezes, pensada sem a consulta dos residentes das áreas sob 

intervenção, gera a construção espontânea de territórios urbanos onde os princípios básicos de 

cidadania que devem estar casados com a urbanização estão distantes de existir para os grupos 

sociais residentes nesses espaços da cidade, visto que, a atuação do poder público, faz-se 

rarefeita nestas situações, em muitas vezes, devido ao parco valor da terra no mercado 

imobiliário.  

 

Os espaços periféricos da cidade de Aracaju, onde está localizado vultoso número de 

terreiros de candomblés é demonstrativo desse tipo de ação política do poder público, visto 

que, para acessá-los, o simpatizante precisa solicitar informações antecipadas, sobre como 

chegar ao terreiro, devido à dificuldade de acesso e localização física de alguns, passíveis de 

serem encontrados somente através de alguma representação simbólica local (espontânea) que 

nem sempre está na entrada do terreiro, mas, acima deste, como uma bandeira branca 

hasteada, informando que naquele espaço há um terreiro de candomblé.  

 

Em entrevista para essa pesquisa, Fernando F. Aguiar, babalaxé do Abacá São Jorge, 

relatou que para o povo do candomblé: 

 

essa noção de pertencer a um espaço, espaço sagrado ser preservado em um 

determinado local, ele tinha sentido para os de ―dentro‖, mas diante do processo de 

repressão policial entre manter a estabilidade naquele local em que os axés foram 
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plantados, assentados e manter a permanência do culto, a permanência do culto 

passou a ser muito mais interessante, o espaço passou a ser ressignificado, ou seja, o 

espaço sagrado é aquele onde se tem a liberdade, o espaço sagrado é aquele onde se 

pode praticar o culto, e não necessariamente onde se plantou o primeiro axé 
6
.   

 

Vê-se assim, que os endereços e as instalações de um terreiro não apenas localizam e 

abrigam o sagrado e o profano, mas, expressam um modo de vida calcado em valores e 

crenças associadas à identidade religiosa e ao mundo exterior, a partir do momento em que os 

adeptos ressignificam o terreiro, espacial e territorialmente em busca da contínua 

sobrevivência do culto nos espaços urbanos da cidade. 

 

O espaço reforça as estruturas de controle social, sendo ele próprio controlado pelo 

poder público que se utiliza de políticas públicas como estratégias de intervenção e controle 

do espaço. Além de criar condições que reproduzem grupos específicos em territórios 

específicos, ajudando-os na sua reprodução. 

 

Analisar os terreiros de candomblé enquanto espaços construídos em territórios 

denominados ―territórios negros‖ (ROLNIK, 1989) por causa do expressivo percentual 

majoritário da população negra e pelo quantum da presença dos traços culturais, pertencentes 

ou herdados deste coletivo africano e afrodescendente no Brasil, pode ser revelador do modus 

operandi desse coletivo na cidade através do processo de interlocução historicamente mantido 

com o poder público. Além de ressaltar formas de pertencimentos e ―consumo da cidade‖ 

(SILVA, 1996) pelo candomblé em diálogos com as instituições públicas, estilos de vida e 

padrões estéticos (culturais) do universo urbano das cidades que extrapolam os muros dos 

terreiros. 

 

                                                           
6 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar, Babalaxé (cargo hierárquico) do Abacá São Jorge. 
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Nesse sentido, a análise dos espaços ocupados pelos terreiros de candomblé, ajudará na 

compreensão do terreiro enquanto lócus de organização e manutenção dos valores culturais 

afro-religiosos presentes no espaço urbano, a partir da luta cotidiana da coletividade religiosa 

do candomblé e pela inserção histórica na apropriação dos espaços da cidade, ao demarcá-los, 

através dos seus símbolos, sua identidade, produção e manutenção de valores culturais 

ancestralizados, como ressalta, Mãe Marizete Lessa e Fernando F. Aguiar ao serem 

entrevistados: ―atualmente estamos no bairro América na rua Mãe Nanã, nº 70‖
7
 e,  Fernando 

diz: ―Mãe Nanã, transfere-se para o Alto em 1940 e, em 1954, ela adquire um terreno no 

bairro América é onde está hoje
8
.‖ 

 

Os espaços construídos e demarcados pelos adeptos do candomblé nas ruas, praças, 

avenidas, edificações (terreiros) comércio, tornam-se contra-discursos que subvertem a ordem 

vigente e conflita com o modelo espacial construído dentro dos moldes eurocêntricos no 

momento em que a cidade foi demarcada por valores estéticos e morais com as edificações 

dos templos religiosos (Igrejas Católicas), praças, áreas residenciais (casarios) e 

simbolicamente com procissões e cortejos religiosos cristãos, refletindo o modelo europeu do 

  

 

A festa afro-religiosa Afoxé Ómo Oxum, realiza-se em Aracaju desde o ano de 2005, 

todo dia 8 de dezembro na Orla da Praia de Atalaia em homenagem à Oxum, orixá das águas 

doce e o Cortejo Afro que desde o ano de 1982 desce da Colina da Igreja do Santo Antonio 

(bairro Santo Antonio ) até a Igreja da Catedral quando os afro-religiosos realizam o ritual de 

lavagem das escadarias e adentram a Igreja, estes são demonstrativos dessa demarcação 

                                                           
7 Entrevista concedida pela Ialorixá ou Mãe-de-Santo Marizete Lessa para esta pesquisa em 12/01/2010. 
8 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar, Babalaxé do Abacá São Jorge. 
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religiosa no espaço urbano, como também contra-discurso a outras concepções e valores 

religiosos. 

 

Chama atenção que a possibilidade de ―a subversão prática e simbólica dos usos do 

espaço‖ (LEITE, 2006, p. 24) se configura através das ações de grupos que intervêm no 

espaço urbano, a partir das suas manifestações culturais desenvolvidas nestes espaços e/ou 

territórios, construídos e demarcados espontaneamente ou não, onde os atores desses grupos 

sociais sobrevivem, e contra-intervêm às planificações urbanas do poder público. Esses 

grupos como o ―povo-do-santo‖, ou ―povo do candomblé‖
9
 são e estão entendidos nesta 

dissertação como definidores das formas próprias de modelagem e interação no espaço 

urbano.   

 

Assim, afro-religiosos e poder público, disputam o poder de intervenção nos espaços 

urbanos da cidade, conquistando, construindo e organizando esses espaços. O adepto do 

candomblé, seguindo um modelo que tem matrizes religiosas africanas e afro-brasileiras e o 

poder público, seguindo o modelo cristão-europeu, fortemente marcado pelo poder da igreja 

católica que constituía o espaço público, a partir das suas matrizes ideológicas, no centro e na 

periferia das cidades. 

 

A inserção de grupos afro-religiosos nos espaços urbanos da cidade, intervindo e se 

contrapondo ao (re) planejamento destes espaços, demonstra a força de apropriação e (re) 

configuração destes grupos a partir dos seus traços culturais. O espaço urbano da cidade, 

heterogeniza-se com a constante presença dos discursos e práticas dos seus diversos atores: 

poder público, privado, grupos praticantes do candomblé. 

 

                                                           
9 Maneira usual de tratamento entre os praticantes do candomblé. 
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O terreiro de candomblé é um desses atores sociais que ao ―inserir-se na cidade, abre-se 

para ela‖ (SILVA, 1996), consagrando à sua imagem, habitando-a com sua cultura ancestral 

africana (desuses, orixás) apresentando um forte elemento religioso, a sacralização dos 

espaços físicos e dos elementos naturais (rios árvores, florestas, mar) e, em alguns casos 

ressignificando os espaços das cidades como, ruas, cemitérios, encruzilhadas. 

 

Em entrevista para essa pesquisa o babalaxé Fernando F. Aguiar, ao ser questionado 

sobre a importância dos espaços urbanos para a realização e manutenção do culto do 

candomblé, relatou que: 

 

no Siqueira, o Aribé, vai crescendo, vai ocupando espaços e ai também dificulta a 

questão da manutenção do culto, porque já não tem mais mata, já tem dificuldades 

de rios, porque muitos dos berços de riachos foram aterrados, os próprios mangues 

foram aterrados, alguns braços de rios se transformaram em canais, onde colocar 

essas obrigações, onde tocar, as matas foram derrubadas, onde tirar folhas para 

praticar o culto
10

. 

 

Explicitando o lado positivo da preservação desses espaços naturais e dos espaços que 

dão visibilidade ao candomblé como as lojas que vendem artigos para trabalhos espirituais, 

voltados ao culto, onde os fiéis podem adquiri-los para realizar suas obrigações como se pode 

visualizar nas (fotos)
11

 das lojas situadas no centro da cidade de Aracaju, espaços de  

apropriação afro-urbana. 

                                                          

                                                           
10 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar, Babalaxé do Abacá São Jorge. 
11A loja Reino do Ogum, situa-se na rua Santa Rosa, vizinha ao mercado central de Aracaju e a Casa Iemanjá na rua Florentino Menezes, 

também no centro da cidade, ao fundo do supermercado G. Barbosa, próximo ao prédio do INSS em Aracaju e ao fundo desta foto pode-se 

ver o topo mais alto  Edifício Estado de Sergipe, popularmente conhecido por Maria Feliciana‖. 
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Figura 1: Loja de mercadorias para o culto do Candomblé e Umbanda- Reino do Ogum 

Acervo: Florival J. S. Filho. 

 

A presença de lojas especializadas em artigos utilizados no culto afro-religiosos em 

alguns casos tem especificidades marcantes na história da ocupação do espaço pelo 

candomblé, no centro da cidade. Segundo Leandro, filho-de-santo do proprietário (Pai 

Nissinho) e atendente dos clientes e fiéis neste espaço,  

 

esta loja já existe há dois anos, mas com características que outras não têm como um 

assentamento do orixá (Ogum Xorokê) realizado em ritual e as terças-feiras oferece-

se inhame para Ogum ou o paliteiro de Ogum
12

. 

 

A casa Iemanjá, já existe há vinte anos funcionando no mesmo endereço e segundo a 

atual proprietária, Dona Silvania ali sempre foi ponto de venda de artigos religiosos. Mas 

outras lojas podem ser encontradas no centro da cidade, principalmente no Mercado Central 

Thales Ferraz como a ―Floraju-Artes‖ do Sr. Anderson (conhecido por Touqinha) e a loja 

―Ogum de Ronda/Tia Maria‖ de Dona Hortência, esses dois irmãos biológicos e 

representantes da terceira geração familiar de vendedores naquele espaço. Hortência está no 

mercado desde 17/03/1977 (33 anos) e Anderson desde 1972 (38 anos) como vendedores de 

artigos afro-religiosos e de produtos da medicina popular também usada no candomblé. 

Segundo Anderson, eles dois herdaram seus pontos comerciais de Dona Rosalina (mãe 

biológica) que tinha como seus clientes, Nanã Manadeui e Zé d‘Obacoussou.    

                                                           
12 Entrevista com Sr. Leandro, funcionário e filho-de-santo do proprietário desta loja, conhecido por "Pai Nissinho‖. 
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Figura 2: Loja de mercadorias para o culto do Candomblé e Umbanda Casa Iemanjá 

Fonte: Florival J. S. Filho. 
 

 

No entanto, segundo Leite (2006): 

 

Tais formas podem ser entendidas, quer como modos deliberados de se contrapor às 

demandas planejadas de uso, quer como tão-somente manifestações das maneiras de 

apropriação possível. Em qualquer dos casos, o caráter político desses usos 

inesperados tem forte ressonância sobre as práticas cotidianas de usos públicos dos 

espaços da cidade. A despeito de poderem ser – para usar uma expressão weberiana 

– afetivos ou racionais em relação a fins, esses usos incidem de modo determinante 

na formatação final de um espaço. (LEITE, 2006, p. 24). 

 

Em Aracaju veremos nitidamente essa demarcação do espaço urbano com os terreiros de 

candomblé e os templos católicos, dividindo os mesmos espaços, como é o caso da Igreja de 

São Judas Tadeu e o Abaçá São Jorge, ambos situados no bairro América, periferia da cidade, 

atuando como pólos de atração (principalmente em época de festas religiosas) e 

desenvolvimento físico, simbólico e cultural deste território.  
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Os templos católicos, tanto quanto os terreiros, congregam em seu entorno atividades 

sociais da comunidade, cumprindo uma função social e servindo no mínimo como 

demarcador referencial do espaço público urbano, visto que, o crescimento urbano não se 

contrapõe literalmente ou obstaculiza o pensamento mítico. 

 

Como ressalta Silva: 

 

―não se trata de ruptura entre religião e secularidade ou entre magia e racionalidade, 

mas de uma continuidade através do diálogo entre práticas, valores e significados 

destoantes, conflitivos ou convergentes, que caracterizam a vida multidimensional 

da cidade‖. (SILVA, 1996, p. 122). 

 

A tática política direcionada pelo povo-de-santo para o poder público, deixa nítida essa 

relação de diálogo entre as práticas de culturas diferentes, segundo relato do babalaxé, 

Fernando F. Aguiar ao abordar a relação entre Mãe Nanã e os Padres Capuchinhos da Igreja 

Católica São Judas Tadeu no bairro América, diz ele: 

 

a relação que Mãe Nanã tinha com os capuchinhos foi como um acordo de 

cavalheiros, e essa é uma relação muito boa até hoje. Onde está a igreja dos 

capuchinos ali tinham varias moitas de alecrim de tabuleiro, era justamente naquele 

local, em que as filhas de santo lá de casa (terreiro), iam armar as anáguas de goma 

pra ficarem montada, pegar o sol e ficar com o cheiro do alecrim na própria.
13

 

 

 

 

Essa tática de agir e, fazer-se presente, demonstra como o candomblé representa e 

apropria-se da cidade. Dialogando com a religião, o social e a política, o candomblé anuncia-

se à sociedade, ―em uma praça, numa encruzilhada, no cemitério onde é possível 

encontrarmos um ebó - prato com oferenda aos órixás – característico desta religião‖ (SILVA, 

1996, p.113-114), levando-nos a entender as formas discursivas desses grupos ao demarcar 

simbólica e fisicamente os lugares de práticas rituais e dar continuidade ao diálogo ora 

                                                           
13 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar, Babalaxé do Abacá São Jorge.  
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conflitante, ora consensual entre religião (candomblé), poder público, religiões cristãs e 

sociedade civil, como se pode ver na matéria abaixo:   

 

No dia 11/09/2009, a comunidade do bairro América, periferia de Aracaju, reuniu-

se no Salão Paroquial da Igreja São Judas Tadeu para participar do lançamento do 

livro ―Bairro América: A Saga de uma Comunidade‖ dos autores Antonio 

Wanderldey de Melo Corrêa e Emanuel Souza Rocha, com festa e a presença de 

representantes do candomblé. (INFONET/CULTURA/NOTÍCIAS, 09/09/2009). 

 

Portanto, um ―lugar‖ pode ser visto como espaço da construção da diferença nele se 

inscreve as marcas que caracterizam as diferentes demandas de pertencimento a uma 

coletividade, (aqui entendida como a coletividade adepta ao candomblé, ou mesmo, 

pertencente a uma comunidade que realiza suas práticas sociais, políticas, econômicas, 

seguindo os padrões de orientação afro-religiosa), tornando os espaços onde pratica a religião, 

seja ele, no espaço de dentro (terreiro) ou no espaço de fora (matas, ruas, encruzilhadas) do 

terreiro, um lugar de construção, afirmação de direitos, reconhecimento da cidadania e de 

conflitos ideológicos, políticos, sociais, onde se dão as lutas de resistência da cultura étnica 

afro-religiosa da cidade.  

 

A delimitação de territórios próprios feita pelo candomblé nos espaços da cidade para a 

realização de rituais, cria fronteiras que estabelecem critérios de pertencimento, o que implica 

restrições reais de acesso e usos do espaço urbano. Por isso, afirma Leite que ―a cidade não 

está aberta a qualquer uso: ela é o resultado de práticas sociais e ações simbólicas que 

politizam seu cotidiano e cartografam seus usos‖. E ―as fronteiras dos lugares seriam não 

apenas socialmente legítimas como politicamente necessárias. O que não é legítimo, embora 

compreensível e explicável do ponto de vista político, é o Estado participar preferencialmente 

de qualquer demarcação prática e simbólica do espaço urbano‖ (LEITE, 2006, p. 41). 
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As diferenças arquitetônicas dos terreiros de candomblé conflitavam com a arquitetura 

do quadrado de Pirro no espaço urbano de Aracaju, nesse sentido, os terreiros de candomblé 

perfaziam mais que um contraste, uma contestação do modelo eurocêntrico do território 

central da cidade e da forma como esse espaço era controlado pelo poder público, visto que, o 

Estado, ocupava e controlava os espaços, os comportamentos e condutas dentro destes através 

da lei, assim, qualquer manifestação cultural ou comportamental (candomblé, capoeira, roda 

de samba) que divergisse dos ―padrões modernos‖ de cidade, era considerada  nefasta,  

  

Prova é que o Estado e a igreja católica vão estar juntos no processo de repressão 

aos terreiros, inclusive através do Jornal ―A Cruzada‖, Dr. Oliva, diretor do jornal 

―A Cruzada‖ vai trazer um dos padres especialistas do Rio Grande do Sul, sobre 

espiritismo e começa a publicar artigos na Cruzada, combatendo o espiritismo, que 

vai desde o chamado (por eles) de baixo espiritismo que é aqui na experiência 

sergipana o nagô, o toré e o candomblé
14

. 

 

A ação empreendida pelo Jornal ―A Cruzada‖ contra o chamado por eles de 

―espiritismo‖ e seus adeptos denominados de forma vil como ―espiritistas‖, (aqueles que nas 

religiões mediúnicas, cultuam os espíritos) como é o caso do candomblé, pode ser vista no 

pleno teor das matérias escritas nos artigos deste jornal, ou seja, um combate em forma 

degradante e pejorativa desses segmentos religiosos, concebidos pela direção do jornal, como 

nefandos, torpes e abomináveis. 

 

Em pesquisa no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, tive acesso a jornais nos 

quais constatei artigos majoritariamente intitulados por ―combate ao espiritismo‖, onde SE 

depreciava e discriminava os segmentos religiosos mediúnicos, como demonstro abaixo em 

alguns recortes de publicações dos anos 1940. 

 

                                                           
14 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar, Historiador Social/UFS.  
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O combate ao espiritismo é uma medida de profilaxia que a Liga Brasileira de 

Higiene Mental deve encetar e prosseguir no Brasil por todas as suas filiais e todos 

os meios ao seu alcance, visando prevenir e combater a loucura, que entre nós tem 

nos ―Centros Espíritas‖ um dos seus fatores mediatos mais importantes. 

O relator Dr. Xavier de Almeida, expôs que a Liga deve combater o espiritismo em 

todos os seus disfarces, principalmente os chamados ―centros espíritas – tendas – 

tendinhas – trabalhadores – tabas de caboclo – candomblé – etc.‖ 
15

. 

 

 E ainda: 

 

Na república o (código penal de 1890) cominava penas aos que praticassem o 

espiritismo terapêutico. Mas a Constituição de 1891 consagrava a liberdade de 

crenças, de consciências, de cultos e aí se resguardou o espiritismo da vigilância 

policial. 

De norte a sul, o Brasil está profundamente infestado de espiritismo. Espiritismo de 

todos os matizes: terapêutico, doutrinário, fetichista, etc... A pesquisa chamada 

scientifica, essa não há aqui. As formas existentes são freqüentemente misturadas 

com ritos e práticas do catolicismo, para o que contribui muito o elemento negro, de 

mentalidade rude, apegado a crendices africanas.
16

 

 

 

 

 

Vê-se nos dois recortes acima, o teor de violência que parcela da imprensa escrita 

dedicava naquele momento contra as religiões mediúnicas, principalmente aquelas que tinham 

raízes africanas, ou tinham no negro seu líder religioso. A Liga Brasileira de Higiene era 

chamada para fortalecer os elos de luta contra esses segmentos religiosos através de 

argumentos falaciosos e, além disso, via-se nitidamente o desrespeito e descumprimento para 

com a Constituição Brasileira que dava liberdade a esses cultos. 

 

Eis aí em poucas palavras que cousa seria o espiritismo segundo as crenças dos que 

lhe freqüentam e exercem as práticas abomináveis.
17

 Um acervo de fraudes, de 

enganos, de quimeras, de sortilégios, de embustes, de impiedades poderá chamar-se 

uma ciência de que se valem os médicos em proveito dos seus doentes? 
18

 

 

 E ainda: 

                                                           
15 A CRUZADA, Diretor: Cônego João Moreira Lima. ―O ESPIRITISMO‖, Ano X, SEGUNDA FASE, SERGIPE – Aracaju, 30 de julho 

de 1944, Nº 410. Filiada à Associação dos Jornalistas Católicos. 
16 A CRUZADA, Diretor: Cônego João Moreira Lima, ―MOVIMENTO ESPIRITISTA‖, Ano X, SEGUNDA FASE, SERGIPE - Aracaju, 

06 de agosto de 1944, Nº 411. Filiada à Associação dos Jornalistas Católicos. 
17 A CRUZADA, Diretor: Cônego João Moreira Lima, ―O Espiritismo e o Bom Senso – VI O ESPIRITISMO E OS ESPIRITISTAS‖  ―OS 

CATÓLICOS PERANTE O ESPRITISMO‖, Ano X, SEGUNDA FASE, SERGIPE - Aracaju, 15 outubro de 1944, Nº 420. Filiada à 

Associação dos Jornalistas Católicos. 
18 A CRUZADA, Diretor: Cônego João Moreira Lima, ―O Espiritismo e o Bom Senso – XIX O ESPIRITISMO, OFICINA DE DOENÇAS, 

DE DELITOS, DE MORTE‖, Ano XI, SEGUNDA FASE, SERGIPE - Aracaju, 18 de março de 1945, Nº 437. 

Filiada à Associação dos Jornalistas Católicos. 



60 

 

 

outro não poderia ser o resultado dessas reuniões mescladas de todos os sexos e 

idades, andando às apalpadelas no escuro, nessas aparições de meninas folgazonas, 

nesses dictérios tresloucados e torpes, nessas mãos vagantes pelo ar, trêfegas de vida 

e de imprudência.
19

 

 

Nos trechos acima, pode-se constatar a visão de outros segmentos religiosos como o 

católico, bem como, a sociedade civil e atentar para o discurso de criminalização que afirmam 

serem as práticas religiosas destacadas, ―abomináveis‖.  

 

 

 

Diante do espiritismo, uma só pode ser a orientação do católico: seguir à risca 

escrupulosamente, as diretivas da Santa Igreja; 

Conseguintemente, um católico verdadeiro, e que de tal se gloria, não pode, de 

modo algum, e por nenhum motivo, salvo licença ou decisão contrária da legitima 

autoridade eclesiástica: a) Assistir a reuniões espíritas; b) Invocar os espíritos; c) 

Possuir e ler livros espíritas; d) Relacionar-se de qualquer modo com o espiritismo. 
20

 

 

 

Na citação acima, vê-se a posição da Igreja Católica. No entanto apenas parte da 

imprensa se encontrava vinculada à igreja católica e aos preconceitos difundidos pelo jornal 

―A Cruzada‖. Uma vez que outros veículos comprometiam-se em difundir matérias que 

preservavam os discursos dos sacerdotes, presidentes das instituições espíritas (candomblé) e 

dos seus fiéis que se faziam presentes na cidade, através dos terreiros e da participação em 

ações políticas, que uniam o poder público e os terreiros. O caso da ―Revista Alvorada‖ é 

representativo quando escreveu sobre os eventos protagonizados pelas religiões afro-

brasileiras e, em alguns casos, em conjunção com o poder público, como visto no nº 26, de 

setembro de 1969: 

 

Caros leitores, já no dealbar do mês de agosto os nossos olhos viram e os nossos 

corações alegravam-se, com as festas apoteóticas, para a qual fomos convidados, e 

para podermos descrever tudo aquilo que vimos, e sentimos, naquele terreiro de 

                                                           
19 A CRUZADA, Diretor: Cônego João Moreira Lima, ―O Espiritismo e o Bom Senso‖, Ano XI, SEGUNDA FASE, SERGIPE - Aracaju, 11 

de março de 1945, Nº 436. Filiada à Associação dos Jornalistas Católicos. 
 20 A CRUZADA, Diretor: Cônego João Moreira Lima, ―OS CATÓLICOS PERANTE O ESPIRITISMO‖, Ano X, SEGUNDA FASE, 

SERGIPE - Aracaju, 15 outubro de 1944, Nº 420. Filiada à Associação dos Jornalistas Católicos. 
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―Umbanda‖. Não era outra, caros leitores, senão D. Erundina Santos(Nanã), uma 

anciã, com seus bens vividos oitenta anos – permanece com aquela mobilidade em 

sua maneira elegante, quando efetua o BALLET, que é ritual coreográfico do seu 

ORIXÁ.
21

 

  

No trecho da matéria, acima citada, pode-se ler um relato sobre Mãe Nanã e destacar o 

uma tática de aproximação com a imprensa, utilizada pela mesma no processo de conquista 

deste veículo de informação, sensibilizando-a e assinalando o desejo de obtenção de um 

futuro tolerante para com o candomblé. 

 

A ―Revista Alvorada‖ realizou a cobertura da festa em outro artigo intitulado de 

―NOITE DOS COMBONES‖, evento realizado no Ginásio Charles Moritz, no dia 25 de Maio 

de 1969 que contou com a presença do Prefeito de Aracaju à época, José Aloísio de Campos, 

do Diretor do Departamento de Turismo, do professor Alencar Filho e do Presidente da 

Federação dos Umbandistas. ―A festa iniciou com a apresentação de Mãe Nanã com seus 

combones Alabês a qual apresentou uma obrigação, o Bori‖.
22

 

 

Além dessas matérias a ―Revista Alvorada, também realizou a cobertura da solenidade 

de posse da diretoria da Federação de Umbanda, tendo o Sr. Milton Oliveira na presidência. 

Segundo a matéria da revista: 

 

No dia trinta de julho de 1967, contendo com centenas de babalorixás ou pais-de-

santo, além das presenças do Governador Lourival Baptista, Senador Leandro 

Maciel, Deputado Leandro Ribeiro de Siqueira Maciel, autoridades civis e militares, 

tendo como local o Clube do Trabalhador, teve lugar a solenidade de posse da 

Diretoria Efetiva da recém-criada Federação do Templo Espiritualista e 

Confraternização de Umbanda São Lázaro, cujos Estatutos foram aprovados no dia 

onze do mês de junho do mesmo ano.
23

 

 

 

                                                           
21 OLIVEIRA, Sócrates Almeida de. Camdonblé de Nana. In: Revista Alvorada – Ano II – Aracaju/SE – 2ª FASE – Nº 26 – SETEMBRO 
DE 1969. 
22 Revista Alvorada – Ano II – Aracaju/SE – 2ª FASE – Nº 23 – MAIO DE 1969. 
23 Revista Alvorada – Ano I – Aracaju/SE – 2ª FASE – Nº 23 – JUNHO DE 1968. 
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Pode-se vê que a união entre o poder público através dos aparatos legislativos (código 

de posturas, legislação urbana) e a Igreja Católica com sua imprensa privada, em 

determinados momentos, aparelharam políticas que privilegiavam minorias dominantes em 

detrimento dos grupos menos abastados. Políticas que demarcaram espaços valorizados da 

cidade, criaram fronteiras, perseguiram, combateram e aviltaram as mais variadas formas de 

manifestações culturais, físicas e simbólicas, afro-brasileiras. 

 

Mas a tática (CERTEAU, 1994) da intensa busca e manutenção do diálogo entre o 

candomblé (como fez o terreiro Abacá São Jorge), o poder público e parte da Igreja Católica 

(frades capuchinhos) aliada a uma boa relação pessoal de líderes como Mãe Nanã e a 

imprensa, amenizou o preconceito midiático e ajudou na relação com o institucional, fazendo 

com que diminuíssem as perseguições policiais aos terreiros. 

 

Com isso não se pode afirmar que o dissenso entre esses atores sociais tenha se findado, 

visto que, na disputa pelos espaços públicos, os interesses de ambos continuam conflitando 

até os dias atuais. Por um lado o poder público tem dificuldades em democratizar o 

direcionamento das decisões ou projetos a serem efetivados por ele quando das intervenções 

urbanas, passando estes então, a terem um forte teor de segregação (periferização), excluindo 

grupos e suas culturas, gerando conflitos principalmente ideológicos e territoriais (solos 

valorizados), entre esses grupos. 

 

A periferia de Aracaju e da Grande Aracaju, nesse sentido, é factual, visto que, os 

terreiros mais antigos da cidade, ainda, situam-se nestes territórios, como é o caso do terreiro 

―Odé Bamirê‖, fundado por Zé D‘Obacoussou e o ―Abaçá São Jorge‖, fundado por Mãe Nanã 

que ainda hoje se preservam, obtendo relações político-ideológicas com a Igreja e o poder 
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público, ora conflitantes, ora harmoniosas, onde estão situados, ou seja, na periferia, como 

relatado abaixo pelo babalaxé do Abacá São Jorge, 

 

os terreiros começam a migrar cada vez mais para periferia, primeiro porque 

precisava ter um espaço seguro de culto, onde a polícia não chegasse, onde não 

houvesse a ―concepção‖ do incômodo aos não-religiosos para  que isso não 

instigasse a questão das denúncias na chefatura de polícia (Sec. Seg. Pública), nem 

também nos jornais, mas a perseguição ferrenha maior começa no Siqueira Campos, 

antigo Aribé com a presença de um Padre local, que é encaminhado pra lá com o 

processo de efetivamente fechar o cerco a isso ai, então, da associação entre a Igreja 

Católica e a Polícia (poder público) começa um cerco muito grande, então, os 

terreiros que existiam de Nagô, de Toré  e de Candomblé no Siqueira, passam a se 

afastar do Siqueira e já vão para o 18 do Forte, Santos Dumont, ou seja, ficando 

mais distante, cada vez mais, então ia se fugindo mais. É tanto que Mãe Nanã 

comprou um terreno lá no alto da boa vista (bairro América) e lá era um morro, era 

muito alto, tinha dificuldade de acesso, era difícil o acesso para a polícia chegar, mas 

também era muito difícil o acesso para manter-se estabelecido lá, até porque na 

época a marinete (ônibus) não chegava próximo, era difícil o acesso para os filhos 

(as) de santo, é tanto que desde quando Mãe Nanã recebe o Deká (título de Ialorixá) 

em 1940, lá no alto, ela passa a construir uma vila de santo, era uma vilazinha, onde 

os filhos-de-santo, alguns moravam e outras casas serviam para quando os filhos-de-

santo viessem dar as obrigações, ficar e permanecer ali, dada a questão da 

dificuldade de acesso.
24

 

 

 

O conteúdo desse relato também pode ser observado em outras cidades do Brasil como 

demonstra Costa (2009) em sua pesquisa sobre a Nação Xambá no Recife quando aborda a 

questão ou os motivos dos deslocamentos dos terreiros: 

 

os ‗terreiros‘ – espaço da prática religiosa – foram sendo deslocados do centro do 

Recife e de suas proximidades para os arrebaldes da cidade, por diversas razões. 

Algumas delas ligadas à política contra os mocambos e ao processo de expansão 

urbana da cidade, outras ainda vinculadas à perseguição étnico-religiosa (1930), à 

política de ―higienização‖ da cidade – que concebia as religiões afrodescendentes 

como um perigo para a saúde moral e psíquica da sociedade e a política industrial 

dos anos 1950, que iria desterritorializar as camadas populares para atender às 

necessidades da indústria. (COSTA, 2009, p. 24).   

 

 

 

Mesmo com esse misto de conflito e interação entre os diversos atores no espaço 

urbano, não se pode deixar de registrar a ação da Igreja Católica como grande interventora no 

processo de organização urbana ao longo da história do Brasil, chegando mesmo ―a elaborar 

                                                           
24 (Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar, Historiador Social/UFS.   
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normas e impô-las ao poder público com as recomendações do Concilio de Trento‖ 

, p. 67), ou seja, ocupar estes espaços e estruturá-los através de suas 

filiais e rituais litúrgicos (procissões) cujos roteiros faziam e fazem parte do calendário 

religioso, temporal e espacial da cidade. 

 

A apropriação espacial urbana cristã teve como um dos objetivos, afastar a presença de 

grupos religiosos mediúnicos dos territórios ocupados pela religião cristã, mas não obteve 

êxito e o território urbano teve que ser partilhado entre vários grupos com seus cultos, suas 

divindades e costumes culturais. 

 

 

 

2.2 – Territorialidade Negra 

 

 

Pensar o território enquanto negro requer analisar sua história, marcada pela 

estigmatização, ações repressivas higienistas e policiais onde ―o território se estabelece com 

base em uma geografia com linhas divisórias, partindo da vida social que nele vai 

construindo‖ (ROLNIK apud SILVA, 2006). Por isso, a noção de territorialidade pode 

também ser pensada como um elo entre os indivíduos que os torna participes/membros deste 

território fundamental à sua existência, fazendo com que esses indivíduos, membros de 

grupos específicos, utilizem-se de ―códigos de referência‖ (MARCON, 2008) nesses lugares 

que lhes são próprios, tornando-se comum entre os seus.  

 

Ao perder os postos de trabalho, pós-abolição, os negros, ex-escravos e libertos, não 

tinham condições econômicas para arcar com suas dívidas de moradia nos cortiços da cidade, 

surgindo então, os primeiros ―bairros negros da cidade de São Paulo, o Bexiga (antigo 
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quilombo) e a Barra Funda‖ (SILVA, 2006), próximos à linha férrea, possibilitando o trabalho 

de carga e descarga do café, visto que, a mão-de-obra imigrante ocupou os espaços de 

trabalho na indústria 

. 

Fato semelhante foi vivenciado em Aracaju, basta lembrarmo-nos do ―Aribé‖ 

(FREITAS, 1999, MAIA, 1998), território constituído pelos negros e trabalhadores migrantes 

do interior do estado, pós-abolição da escravidão. Excluídos dos espaços centrais da cidade 

(Quadrado de Pirro) dirigiram-se para o Aribé, território periférico onde passaram a residir e 

cultuar seus orixás do candomblé nos primórdios do século XX. Marcon (2008) coloca que no 

―Censo do Império no ano de 1872, 25% da população da cidade era composta de escravos‖ 

demonstrando que a origem desse contingente populacional negro ocupou e delimitou seus 

territórios, como parte das áreas periféricas de Aracaju.  

 

No poema: ―CIDADE SUBINDO O MORRO‖, o escritor e poeta, José Amado 

Nascimento (1946) também ilustra esse movimento populacional da cidade de Aracaju que se 

expandia voluntariamente para os territórios mais distantes dos espaços nobres da cidade ao 

escrever: ―Cidade subindo o morro, em casa de vario tipo. Aqui de taipa e de telha, no comum 

de barro e palha, raramente de tijolo‖ e na outra estrofe escrevia: ―A burguesia lá embaixo, 

construiu como ninguém. Casas enormes e belas, embelezando a cidade‖. Os dois trechos do 

poema elucidam o processo de construção dos ―territórios espontâneos‖ da cidade, efetivado 

pelos mais pobres, ou seja, subir o morro e dirigir-se à periferia, distanciar-se da valorizada 

zona central, era a alternativa. 

 

 A cidade é o lócus onde convivem vários grupos com suas manifestações culturais, 

políticas, econômicas, religiosas, onde o espaço conquistado é afirmador de identidades e 
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sustentabilidade cultural do grupo. Assim, a apropriação e demarcação dos territórios com 

fronteiras bem definidas através dos símbolos, códigos e formas de pertencimentos étnicos 

são táticas de permanência que os grupos pertencentes à cultura afro-religiosa têm 

historicamente utilizado no espaço da cidade. 

 

Espaços como ruas e mercados, formaram importantes territórios negros na área urbana, 

abastecendo os ―vendedores e as negras da nação com as ervas africanas para os rituais 

religiosos dos pais-de-santo e filhos-de-santo‖. (ROLNIK apud SILVA, 2006, p. 23). Fato 

encontrado em Aracaju nos seus primórdios de cidade e ainda hoje existente, visto que, o 

mercado central da cidade tem lojas especializadas em artigos afro-religiosos que passaram de 

pais para netos negros.  

 

Outro espaço importante da cidade para os negros e adeptos do candomblé foi o da rua, 

visto que, a rua estava para as zonas centrais como contigüidade dos sobrados onde era 

intensa a circulação de escravos domésticos. Ao contrário, a senzala foi o lócus onde homens 

e mulheres desterritorializados da África e escravizados no Brasil foram aviltados e onde 

afirmaram sua solidariedade e auto-preservação, transformando-se em comunidade e, como 

tal, ocupando, ou mesmo, apropriando-se através dessa experiência de confinamento dos 

espaços da cidade pós-abolição, ―a senzala demarcava a autonomia desse território negro sob 

a escravidão – o corpo do escravo era propriedade do senhor‖ (ROLNIK,1989). 

  

Vê-se que os espaços onde houve segregação, serviram concomitantemente de 

experimentação, sociabilidade, troca de experiências e de convivência comunitária, onde  

homens e mulheres inseridos nessas particularidades culturais puderam construir e fortalecer 

suas identidades a partir dos seus modos de vida. 
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Cidade que recebeu forte contingente de escravos, o Rio de Janeiro viveu esse tipo de 

especificidade na formação espontânea dos territórios na cidade, como o ―Campo de Santana 

(hoje Praça da República) área de pátios e avenidas dos cortiços‖ (ROLNIK, 1989), lugares 

transformados pelos negros em terreiros de samba, jongo ou macumba. E os espaços semi-

rurais, territórios negros característicos dos subúrbios e morros que no final do século XIX, 

deu lugar à densa habitação dos morros, tornando-se a partir de então o território 

caracteristicamente negro do Rio de Janeiro. 

 

 Como foi o caso da Maloca em Aracaju – situada entre os bairros Cirurgia e Getúlio 

Vargas – onde, segundo Marcon (2008) ―as lembranças dos moradores mais antigos, remete-

se às brincadeiras do antigo candomblé da Isabel‖, demonstrando a especificidade cultural 

desse grupo que ali se constituiu através da auto-preservação, utilizando-se de táticas de 

resistência, laços de solidariedade, e pertencimento no enfrentamento contra as forças 

externas (poder público) que na maioria das vezes homogeneízam a cidade sob um olhar 

arquitetônico que nega as especificidades étnicas. 

 

Segundo Raffestin (1993), ―território é o espaço que sofre a ação humana‖, ou seja, 

aqueles que detêm o espaço apropriam-se concreta ou abstratamente (no caso dos terreiros 

apropriam-se concreta e simbolicamente) territorializando-o através das práticas e 

manifestações culturais (RAFFESTIN apud SILVA, 2006). 

 

Santos (1993) dá um enfoque humanista ao território, pois, o vê como um ―conjunto de 

lugares‖ que pela estrutura, organicidade e instrumentalidade deve objetivar a igualdade 

social e colocar a sociedade civil na condição de território. Ele afirma que a passagem da 

―cidadania abstrata à cidadania concreta‖, depende do não-desprezo à questão territorial, pois, 
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certas desigualdades sociais são antes de qualquer coisa desigualdades territoriais, 

provenientes do lugar onde cada ator se encontra. (SANTOS apud SILVA, 2006). Esta 

definição remete à noção de cidadania, onde os territórios mais valorizados são sinônimos de 

aceitação e respeito social. Ao contrário os territórios destituídos desses caracteres, cerceiam e 

excluem os indivíduos tirando-lhes as possibilidades de acesso aos bens públicos e 

constitucionais. 

 

Pode-se assim entender que os territórios da cidade vistos a partir de um entendimento 

que os valora enquanto ―territórios negros‖ são constituídos distantes dos centros urbanos, 

portanto das melhores oportunidades de trabalho, educação e saúde sendo parcamente 

assistidos pelo poder público que lhes destina exíguo percentual de políticas públicas, 

ofertando menores condições de assistência pública aos cidadãos moradores dessas áreas.  

 

Nesse sentido, o aval do poder público mesmo em momentos de interesse político foi 

crucial no nascimento desses ―territórios espontâneos‖ (DINIZ, 1963), construídos pelas 

pessoas menos abastadas. No entanto, o poder público, usou de políticas segregacionistas que 

―transferiu famílias‖ menos favorecidas (LOUREIRO, 1983) economicamente para as áreas 

mais distantes e desfavorecidas das condições de dignidade e cidadania. 

 

Ainda segundo Santos (1987), ―a localização das pessoas no território é, na maioria das 

vezes, produto de uma combinação entre forças de mercado e decisões de governo‖, 

afirmando que: 

 

cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor, 

cidadão, depende de sua localização no território. Seu valor vai mudando, 

incessantemente para melhor ou para pior, em função das diferenças de 

acessibilidade (tempo, freqüência, preço), independentes de sua própria condição. 

Pessoas, com as mesmas virtualidades, a mesma formação, até mesmo o mesmo 

salário têm valor diferente segundo o lugar em que vivem: as oportunidades não são 
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as mesmas. Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em 

larga proporção, do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser a 

condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, 

facilitar o acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos, mas 

que, de fato, lhes faltam. (SANTOS apud SILVA, 2006, p. 46). 

 

 

Pode-se então, chegar ao entendimento de que o território é um fundamental lastro à 

dignidade e a oferta de possibilidades de acesso aos espaços de poder conferidos a poucos na 

sociedade. Se assim é, a cidadania para os cidadãos, pobres e trabalhadores comuns, 

residentes em territórios distantes das zonas centrais das cidades e das ações positivas do 

poder público é um status mais difícil de alcançar, numa sociedade que lhes nega o direito de 

construir suas vidas em territórios onde as condições de sobrevivência lhes garantam a 

participação plena nos processos (políticos, econômicos, sociais e religiosos) das cidades.  
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3- CAPÍTULO – Nanã, a política, o terreiro e a imprensa 

 

 

3.1 – Nanã Manadeui e o Axé na cidade de Aracaju 

 

 

Os relatos historiográficos sobre a presença do Candomblé em Aracaju, datam da 

década de 1920 como momento de emergência da religião, quando a corrente migratória do 

interior do estado, que antes dirigia-se para as regiões ―sudeste, sul da Bahia e amazonas‖ 

(OLIVA apud FREITAS, 1999), passa a migrar para Aracaju, contribuindo com o povoamento 

da capital, ao tempo que buscava a solução de seus problemas diante da falta de esperanças de 

vida digna na zona rural. Entre este contingente de famílias de trabalhadores migrantes, 

encontravam-se negros ex-excravos e seus descendentes. 

 

Na década de 1920, afirma Loureiro (1983), a cidade de Aracaju já contabilizava 37.440 

habitantes, dado demonstrativo que a colocava como cidade promissora em condições de 

receber o fluxo de migrantes do interior, que colocavam suas esperanças de conquista de 

emprego, educação, saúde e lazer para suas famílias, como passíveis de serem atendidas na 

nova capital que em ―1926, já tinha bonde eletrico, integrando o centro da cidade ao Bairro 

Santo Antonio‖ (LOUREIRO, 1983). 

 

Duas décadas depois, já em 1940/44, chega a Aracaju, Zeca ou Zequinha do Pará, 

baiano de Alagoinhas/BA, objetivando tanto a difusão do culto do candomblé como também a 

conquista de novos espaços onde pudesse sobreviver do sacerdócio de candomblezeiro e 
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instala seu terreiro  no Alto João de Croa no bairro Siqueira Campos, onde passa a ter 

Erundina Nobre Santos (Mãe Nanã) como membro em seu terreiro que em curto espaço de 

tempo, tornaria-se uma personalidade muito influente no processo da valorização e respeito 

pela sociedade do culto aos Orixás do Candomblé.  Segundo Dantas (2002): 

Nanã, por sua vez, instala seu terreiro na área urbana de Aracaju quando esta ainda era 

muito reduzida, à medida que a cidade cresce, ela vai deslocando-se tangida pela 

pressão imobiliária, pela intoleráncia e pela busca de maior espaço onde pudesse 

abrigar os iniciados e os muitos filhos e apreciadores das grandes festas do terreiro. 

(DANTAS, 2002,p. 112.)  

 

A bibliografia sobre as religiões de matriz africana em Aracaju ressalta o importante 

papel exercido pela - Ialorixá - Erundina Nobre Santos, mais conhecida por Nanã de Aracaju, 

em sua ―luta por reconhecimento‖ (HONNETH, 2003) ao difundir o culto do candomblé por 

todo o país, angariando prestígio e respaldo social por parte da sociedade civil sergipana e 

brasileira. 

  

Em entrevista com o atual Presidente da Federação do Templo Espiritualista e 

Confraternização de Umbanda São Lazaro, Paulo Agripino dos Santos, nascido no povoado 

de Carmopólis/SE/Brasil em 23/03/1935, hoje com 74 anos de idade, relatou-me que:  

 

conheci Nanã em 1966, mas já ouvia falar dela, mas foi em 1966 que passei a viajar 

com ela pelo interior do estado com a comissão da federação para Ilha das Flores, 

Propriá, Carmopólis e Maruim com a presença de Zé D‘óbacoussou‖ que também 

era da federação
25

. 

 

Seu relato mostra que a ação política foi uma importante tática utilizada por Mãe Nanã 

na luta para divulgar e angariar filiados à federação e, diminuir a intervenção policial sobre o 

candomblé segundo relato do babalaxé Fernando F. Aguiar:  

                                                           
25 Entrevista concedida em 05/01/2010 por Paulo Agripino dos Santos – Presidente da Federação do Templo Espiritualista e 

Confraternização de Umbanda São Lázaro. 



72 

 

 

através da relação dela (Mãe Nanã) com a política, ela consegue colocar dentro da 

polícia militar, os sobrinhos, filhos de criação dela, dentro da polícia, uma estratégia 

de eles saberem quando as denúncias chegam e quando a polícia vai fazer a batida, 

pra não se concretizar ou se confirmar a questão da polícia chegar lá (no terreiro) e 

tá tocando.
26

 

 

A ação política não se restringia somente a Mãe Nanã e Zé D‘Obacoussou, mas a muitos 

outros líderes à época. No entanto, essas duas lideranças do candomblé de Aracaju foram as 

mais atuantes na luta pela preservação e fortalecimento do culto – visto que, buscaram através 

da federação, a união dos terreiros do interior do Estado, visando o reconhecimento e a 

liberação do culto pelo poder público, como afirma em entrevista concedida a esta 

dissertação, o atual Presidente da Federação: 

em 1951, a repressão policial era forte, tinha o esquadrão que entrava nos terreiros e 

furava os atambaques (tambores – grifo nosso). Nanã em 1966 depois da fundação 

da federação ela passou a ser muito conhecida e passou a fazer ―santo‖ (iniciação no 

candomblé – grifo nosso) em Alagoas e Rio de Janeiro
27

. 

 

Vagner Gonçalves da Silva, em seu trabalho: ―presença dos orixás numa grande 

metrópole‖, diz sobre Mãe Nanã:  

 

A nação angola também conta com os descendentes paulistas de Nanã de Aracaju 

(Erundina Nobre Santos, baiana de origem que se tornou famosa mãe-de-santo 

depois de mudar para a cidade de Aracaju), como Mãe Manodê. Iniciada por Nanã 

ainda cm Salvador. Mãe Manodê se transferiu para São Paulo acompanhando seu 

marido em 1963. Dois anos depois abriu o terreiro de Candomblé Santa Bárbara, na 

Vila Brasilândia, um dos primeiros a ter registro de candomblé, e do qual já saíram 

mais de quatro gerações de iniciados. Tornando-se conhecida por ser esse terreiro, 

um dos  mais antigos da capital paulista e sendo a primeira a registrar um terreiro 

com essa denominação, fato ocorrido em 1965. (SILVA, 2002, p. 91).  

 

 

Este é confirmado por Marizete Lessa, que acompanha a história da Ialorixá Nanã 

Manadeui, desde criança e, foi integrante da terceira leva de filhos-de-santo de Nanã. 

Marizete afirma que a sua influência percorreu os estados de ―Alagoas, Paraiba e 

                                                           
26 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar, Babalaxé (cargo hierárquico) do Abacá São Jorge. 
27 Entrevista concedida em 05/01/2010 por Paulo Agripino dos Santos – Presidente da Federação do Templo Espiritualista e 

Confraternização de Umbanda São Lázaro  
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Pernambuco, onde abriu terreiros nos quais podia se abrigar durante os momentos de embate 

entre os terreiros e a polícia, fato corriqueiro no final do século XIX e nas primeiras décadas 

do século XX‖ (DANTAS, 2002 ). 

 

Em relato emocionado, Paulo Agripino dos Santos, disse: 

A praça em frente ao Palácio Olimpio Campos tava cheia de gente do candomblé de 

tudo quanto era terreiro e, eu (Paulo Agripino dos Santos) com a pasta de 

documentos debaixo do braço, mas, não entrei não, foi uma comissão da diretoria, 

Nanã, Milton de Oliveira e os outros como representantes, então Lourival desceu as 

escadas e disse Milton seu povo pode tocar a hora que quiser, então liberou e eu, 

que tava correndo o risco de perder a farda da polícia porque eu era aspirante, ele 

disse  para o comandante que ele (Lourival Baptista) tinha dado a ordem pra eu 

(Paulo Agripino dos Santos) vir.
28

. 

 

Ainda segundo o presidente da federação: 

 

Nanã era muito conhecida no comércio pois quando ia tirar (iniciar) Iaô (filha/filho-

de-santo) pedia ajuda nas lojas do comércio e era amiga de Leandro Maciel 

(político/senador) a gente sabia que ele apoiava muito o candomblé.
29

 

 

Os relatos do presidente da federação dos cultos afro-religiosos confirmam que a ação 

política dos sacerdotes na cidade de Aracaju nos momentos críticos que passou o candomblé, 

foi fundamental para a liberação do culto pelo poder público. 

 

Na luta pelo direito de cultuar sua religião ou nas palavras do Sr. Paulo Agripino, no 

desejo de brincar o candomblé, os sacerdotes encontraram dificuldades e utilizaram táticas 

principalmente políticas – como fundar uma federação - para lutar contra as obstruções e 

perseguições causadas pelo poder público, igreja e sociedade civil. 

 

                                                           
28 (idem) 
29(ibidem).  
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Algumas obstruções ao culto, dirigia-se ao território onde estavam instalados os terreiros 

e eram efetivada pela repressão policial e a pressão imobiliária que contava nessa lógica com 

o apoio do poder público. Segundo Maia (1998), o terreiro fundado por Nanã de Aracaju já 

deslocou-se da ―Rua de Vitória Torta, perto do Antigo Morro do Bomfim (1910 - 1920) para 

várias ruas do antigo Aribé, atual bairro Siqueira Campos (1920 - 1938), no Alto da Croa, no 

Dezoito do Forte (1939- 1952), e desde 1953, encontra-se no bairro América‖ (MAIA, 1998). 

 

Atualmente, o ―Abaça São Jorge‖, terreiro fundado por Mãe Nanã em 1953, é dirigido 

pela Sacerdotisa Marizete Lessa, também conhecida pelo povo-de-santo como Oiá Matamba. 

Nascida em 10 de maio de 1930, relatou-me em entrevista que: 

 

comemorará 70 anos de candomblé e que o terreiro também passou pelas ruas, 

Bomfim, Paraná, Goiás, Alto da Boa Vista e atualmente ta no bairro América na rua 

Mãe Nana, nº 70
30

. 

 

 

 
               Figura 3: Marizete Lessa, atual Ialorixá do Abaça São Jorge . 

                                        Acervo: Florival J. S. Filho. 

                                                           
30 Entrevista concedida pela Sacerdotisa Marizete Lessa para esta pesquisa em 12/01/2010.  
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Seguindo os dados fornecidos por Maia (1998) e por Marizete Lessa (2010) sobre os 

deslocamentos e reterritorializações do terreiro em Aracaju, pode-se ver que foram edificados 

na cartografia urbana da cidade, próximos das áreas onde fica localizado o centro 

administrativo, fazendo um movimento sempre para fora da área central da cidade, cada vez 

mais distante do Quadrado de Pirro, território restrito à elite dominante de Aracaju. 

 

Ao entrevistá-la para esta dissetação, Marizete Lessa, corroborou a informação acima, 

ao afirmar que: 

 

―os terreiros pra lá pra cidade não ia não, porque não podiam tocar, tinham que 

morar no bairro America, tinha que morar lá nesse lugar pra lá, Rosa Elze, onde 

menino mora hoje e (terreiro de Zé D‘ Obacoussou) ninguém morava na cidade não, 

nós teve casa (terreiro) na cidade, mas nós teve que mudar, nós tinha casa na rua de 

Goiás o Padre João Lima esculhambava, xingava muito, na rua de Paraná, na rua de 

amazonas, nós teve casa no Siqueira Campos, quase me criei no Siqueira Campos, 

mas não podia, a gente passava quase três quatro anos mas eles perseguia muito a 

gente e o padre João Lima demais, esculhambava muito a gente‖
31

. 

 

 

À medida que os espaços urbanos centrais vão sendo fortemente ocupados pela pressão 

imobiliária e se dá o acirramento de disputas pelo controle do campo religioso, surgiam 

conflitos, repressões e intolerâncias, forçando os representantes dos segmentos desprovidos de 

prestígio político e social a se afastarem, buscando novos territórios para a implantação e 

continuação das práticas religiosas do candomblé. 

 

―os terreiros sofreu muita pressão (imobiliária), sofreu porque você tinha seu 

candomblé aqui, ai tinha os terrenos vazio, ai o povo fazia casa muito boa, ai fica 

perseguindo por causa do horário, também ninguém podia trabalhar (realizar 

consulta espiritual), ai tinha que sair, morar no bairro America, terra dura, conjunto 

jardim, era muita pressão. Os padres então, nós não podia entrar na igreja, pra entrar 

na igreja a gente tinha que ser católica, pra poder batizar os meninos e se casar‖
32

. 

 

 

                                                           
31 (idem). 
32 (ibidem). 
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Os relatos corroboram que havia uma subtração nos sujeitos ou grupos, membros de um 

determinado segmento religioso (candomblé) pela ―ofensa‖ ou ―degradação‖, oriunda nesse 

caso da pressão imobiliária e desrespeito do poder público, são valores que compõe o que 

Honneth (2003) denominará de - a terceira forma de desrespeito - onde  ―a honra, a dignidade 

ou o status de uma pessoa e algumas formas de vida ou modos de crença são degradados, 

desvalorizados, subtraindo dos sujeitos atingidos toda a possibilidade de atribuir um valor 

social às suas próprias capacidades‖. (HONNETH, 2003. p. 217).   

 

As formas de desrespeito que rebaixa, humilha, avilta individualmente e socialmente o 

individuo ou  grupo do qual faz parte, ameaça-lhes em sua identidade, causa-lhe dor no corpo 

e no espírito, degrada a cultura do indivíduo ou grupo religioso ao qual pertence, é tão forte, 

que torna-se compatível ao sentimento de aviltamento, fazendo com que estes indivíduos e 

grupos, unam-se e utilizem-se de táticas na luta pelo respeito e reconhecimento à sua cultura. 

Essas, 

 

―injustiças, formas de injustiças morais, desrespeito, vexação, vergonha podem levar 

o indivíduo à ação política e através da resistência política, a injustiça se torna 

empiricamente um convicção política e moral onde um movimento social articulado 

faz-se em ação na luta por reconhecimento ou mesmo reestabelecimento dos seus 

direitos sociais e políticos‖. (HONNETH, 2003, p. 217/18). 

 

 

Os relatos de Marizete Lessa, em entrevista para esta pesquisa, demonstram que a 

pressão imobiliária, a intolerância religiosa e a repressão policial – tácita ou não -  sofrida 

pelos terreiros são práticas que juntas desrespeitam e, ao mesmo tempo, possibilitam um 

maior entendimento sobre outros problemas enfrentados pelo candomblé, como 

deslocamento/desterritorialização de seus espaços de culto, conduzindo os terreiros a uma 

luta no espaço da política 
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Diante da concepção dessa Ialorixá, o território é o lugar onde se guarda/assenta o 

sagrado, ele tem ―o sentido de lugar de marcas identitárias, de regras e relacionamento de um 

grupo que se constrói por meio da demarcação de um espaço na diferença com o outro‖, onde 

as casas-de-santo perfazem o lugar específico que traça os limites deste território e dá forma à 

ação do sujeito. Ainda que obtivesse essa especificidade espacial e cultural na cidade, o 

terreiro foi vitimado pela política expansionista urbana e pelo preconceito social.  

 

         No entanto, apesar da influência da Ialorixá Nanã de Aracaju no processo de expansão e 

divulgação do culto afro-religioso pelo Brasil, vê-se que mesmo tendo chegado no início do 

século XX em Aracaju e fundado seu terreiro na década de 1950, precisamente em 1953, mas 

atuando no candomblé antes desse período quando a área urbana da cidade era reduzida, foi 

vítima do preconceito do poder público, das religiões cristãs e da sociedade civil, pois é 

nitido que a proporção que a cidade foi crescendo, o seu terreiro foi ao longo dos anos sendo 

expulso pela pressão imobiliária e pela intolerância religiosa, deslocando-se para os territórios 

mais periféricos de Aracaju. 

 

Em entrevista, Marizete Lessa, atual Ialorixá do terreiro fundado por Mãe Nanã, esta me 

relatou que ao deslocar-se por vários territórios na cidade de Aracaju por causa das pressões 

imobiliárias e intolerâncias religiosas, ―o terreiro perde, não perde muitos filhos não, perde 

mais as forças, os axé (o sagrado), as coisas tudo é aqui, perde um pouco, mas nós sempre vai 

em frente, graças a Deus e Oxalá‖
33

. 

 

                                                           
33 Relato de Marizete Lessa em 12/01/2010.  
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              Figura 4: Entrada do Abaçá São Jorge, terreiro fundado por Mãe Nanã, preparado para um ritual de festa pública.  

                            Fonte:disponível em  <http://www.kilombomametokissimbi.blogspot.com>. Acesso em: abr.2008. 

 

 

 

Intolerância esta que desde a década de 1940 avilta os terreiros de candomblé, basta 

lembrar do contínuo combate do jornal ―A Cruzada‖. Por isso, o culto do candomblé era 

vitimado pela repressão policial, forçando os candomblezeiros a realizarem seus rituais de 

forma sigilosa, dificultando o rastreamento do aparelho repressor do poder público (Polícia), 

enquanto às escondidas, eram procurados pelas pessoas comuns que buscavam resoluções 

para seus problemas materiais e espirituais. O que demonstra a relação causal entre o poder 

público e os espaços e territórios sagrados das religiões de culto afro.  

 

O relato de Mãe Marizete Lessa sobre as repressões policiais, corroboram as 

informações acima e evidência fatos importantes como a relação de proximidade e influência 

que Mãe Nanã tinha com o poder público quando em momentos de consenso político ou 

mesmo de empatia pessoal com o oficialato da polícia militar que utilizava-se do poder que 

lhe cabia tanto para perseguir e destruir os terreiros quanto para amenizar situações 

complicadas para o povo-de-santo: 
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aqui no bairro América a polícia só teve uma vez por causa de uma denúncia errada, 

mas nos outros local já teve, na rua de Paraná, nós foi pra Laranjeiras/SE e um rapaz 

matou outro lá e o candomblé foi todo mundo detido ai Mãe Nanã fez um bilhete 

aqui pra Aracaju pra um Coronel Temístocles e nós foi liberado
34

. 

 

 

Em outros casos, o poder público, através do seu braço armado, a polícia, agia de forma 

violenta contra os espaços de culto do candomblé como relatado por Mãe Marizete: 

 

Mãe Nanã tava tocando o candomblé e a polícia vinha e dizia que não podia, 

quebrava tudo, não podia tirar Iaô (ato de iniciação), ela tirava batendo numa cadeira 

de couro, ela fazia as macumbas delas e a policia não acertava onde ela tava tirando 

iaô, finada Izabel Gorda, Maria de Pelaje saia meio-dia em ponto com as pedras na 

cabeça, que o nagô é assim e o distrito (policial) era perto da feirinha de Irabé, perto 

daquela ponte no Siqueira Campos, era a casinha que era o distrito ali foi todo 

mundo (preso), Izabel Gorda, Maria de Pelaje, finado Júlio que era baiano e morava 

na rua de Laranjeiras, seu Julio foi embora pra Bahia porque foi deportado e Mãe 

Nanã correu pro Calumbi/SE passou na ponte de quatro pé com medo, e passou uns 

dois meses pra lá e os daqui ficou preso e depois soltaram
35

. 

 

 

Com tristeza, relatou-me também que a intolerância era oriunda até dos estudantes, visto 

que, não esperava por partes dos mesmos, este tipo de comportamento, afirma: 

 

 
os estudantes no governo de Maynard Gomes (27.03.1942 a 27.10.1945) pegou um 

bode, não sei que diabo deu na cabeça dos estudantes mataram um bode, vestiram 

um bode botou gravata, fez umas farofas e botou na porta do Palácio aí o pau 

comeu. Aí o candomblé foi muito perseguido não podia fazer um trabalho, não 

podia acender uma vela, não podia tocar um tambor então, uma época assim, sabe, 

se tocasse tambor era pro esquadrão entrar dentro de casa e quebrar tudo, quebrar 

tambor e bater em todo mundo
36

. 

 

 

No entanto, a intolerância que parecia advir de toda sociedade, demonstrava sinais de 

contradição, basta lembrar que em 1960, a Igreja Católica ergueu nas proximidades do Abaça 

São Jorge, no mesmo território, um grande templo católico, existindo uma harmoniosa 

                                                           
34 Entrevista concedia para essa pesquisa pela Ialorixá/ Mãe de Santos Marizete Lessa em 12/01/2010.  
35 (idem) 
36 (ibidem) 
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convivência entre o terreiro de Mãe Nanã e os frades capuchinhos corroborando as mudanças 

que os novos tempos trouxeram para o terreiro de Nanã ao confirmar o respeito entre os 

capuchinhos e Nanã. Segundo Marizete Lessa: 

 

os capuchinos teve uma boa relação com Mãe Nana, toda uma vida eles teve, por 

sinal o capuchinho mais velho daí (Igreja São Judas Tadeu/Aracaju) que é o Frei 

Miguel, fez aniversário de 100 anos, ele mandou um pessoal aqui me entrevistar ―ele 

falou vá na casa de mãe Nana, porque só quem restou de candomblé foi mãe Nanã‖, 

então vieram aqui, tem o cd (compact disc) do padre junto com Mãe Nana, ele tirou 

retrato e tá comigo eu falando com o padre. Nós não tem nada contra o padre nem o 

padre contra a gente. Os capuchinos rezaram uma missa pra mãe Nanã quando ela 

faleceu, a gente tinha receio de ir pra igreja passar lá o caixão, mas ele abriu as 

portas para o caixão ir entrar lá na igreja, porque ela ajudou muito a igreja, ajudou 

muito aos padres pra fazer piso, tijolo, então os padres não tinha nada contra ela 

gostava dela, ela também respeitava, a gente respeitava, tivesse procissão na rua nós 

tivesse tocando tambor nós não tocava, tivesse a missa dele lá nós só tocava depois 

da missa, ele respeitava a gente e a gente respeitava ele, e hoje Enoque é muito meu 

amigo, vem trazer os convites dele na nossa casa
37

. 

 

 

 

Convém ressaltar que alguns desses frades, eram ligados à Teologia da Libertação e 

viam em Nanã, uma cristã caridosa, que atendia espiritual e materialmente todos que a 

procuravam. Por isso, o reconhecimento e o respeito que os frades tinham por Nanã lhes era 

retribuído em ―declarações da mãe-de-santo à imprensa, apoiando explicitamente as lutas da 

Igreja Católica local‖ (DANTAS, 2002, p. 122).  

 

Somente a partir dos anos 1966, com o apoio do então candidato ao senado Leandro 

Maynard Maciel (UDN), num contexto de afirmação de uma abertura à política populista - 

visto que, os políticos tinham interesse nos votos dos fiéis do candomblé – e através da 

atuação de lideranças afro religiosas, entre elas - José Nunes dos Santos ( Alicate ), Antonio 

José dos Santos, Gilberto da Silva (Lê), Milton Souza Franco (Milton Agirê), Paulo Agripino 

dos Santos, Francisco da Costa Leite e Sócrates de Almeida -  vários destes, filhos de santo de 

                                                           
37 Entrevista concedia para essa pesquisa pela Ialorixá Marizete Lessa em 12/01/2010. 
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Mãe Nanã que o candomblé recebeu apoio político, principalmente de Leandro M. Maciel 

para a liberação do culto. 

 

Surgia então nesse momento, a primeira Federação de Umbanda de Sergipe em 1966,  a 

Federação do Templo Espiritualista e Confraternização de Umbanda São Lázaro sob a 

influência do movimento dos umbandistas (termo utilizado pela sociedade aracajuana para 

referir-se ao Candomblé e ao Toré à época) da região sudeste do Brasil, principalmente no 

Estado do Rio de Janeiro. A partir desse momento, foi extinta a ―perseguição policial aos 

terreiros‖ (  BROWN apud DANTAS, 2002, p. 118 ).  

 

Ao conquistarem a legalidade e unirem-se em torno da federação com a forte presença 

de Mãe Nanã e Zé D‘Obacoussou, o candomblé deixa de ser criminalizado pelo poder público 

dando inicio aos novos tempos de diálogo e maior inserçao nas esferas públicas de governo e 

principalmente a partir da constituição democrática de 1988.  

 

 

Na cópia do Estatuto da Federação do Templo Espiritualista e Confraternização de 

Umbanda São Lázaro, pode-se constatar as assinaturas de: José Augusto dos Santos (Zé 

D’Obacoussou) no cargo de Diretor Hospitalar e Erundina Santos (Mãe Nanã) no cargo de 

Diretora de Retiro. No dia 15/09/1968, a Revista Alvorada, noticiava matéria onde o primeiro 

Presidente da Federação do Templo Espiritualista e Confraternização de Umbanda São 

Lázaro, Sr. Milton Oliveira dizia:  

a federação que por muito tempo foi o grande sonho dos Zeladores de Santo do 

nosso Estado e que se fazia necessária para garantir o respeito às nossas crenças e a 

liberdade de Culto, finalmente, tornou-se uma realidade, (inaugurada com a presença 

de mais de 700 filhos da fé) graças aos esforços do Exmº Senador da República Dr. 

Leandro Maynard Maciel, patrono da Entidade e de sua Exciª Dr. Lourival Baptista, 

mui digno governador do Estado de Sergipe e que por intermédio da Secretária de 

Segurança Pública vem cumprindo integralmente a palavra empenhada perante os 

umbandistas. (Revista Alvorada -15/09/1968) 
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3.2 – O terreiro de Nanã, tensões e negociações  

 

 

A história dos cultos afro-religiosos em Aracaju não pode deixar de fazer menção à 

história da vida política e social de Erundina Nobre Santos, mais conhecida por Nanã de 

Aracaju, influente Ialorixá, grande divulgadora e expansionista do culto do candomblé, tendo 

filhos e filhas espalhados pelo Brasil (DANTAS 2002, SILVA, 1993). 

  

 Mãe Nanã (foto 8), faleceu em 25 de junho de 1981, teve sua morte citada nos mais 

importantes periódicos de Aracaju, em que ocupou página inteira nestes, além de o jornal A 

Tarde, em Salvador/BA em (29/06/81), publicar a manchete:  

 

―Levada por ‗Yara‘, Nanã descansa no Afá, destacando além da falecida, a figura da 

sua substituta, Mãe Marizete. Quase dois meses após a morte, O Jornal da Cidade, 

de Aracaju, ocupa a primeira página inteira de seu Segundo Caderno com uma 

matéria intitulada: ―A História de Mãe Nanã Nanãdeui‖ (15/8/81)‖. (DANTAS, 

2002,p. 89). 

 
                         Figura 5: Mãe Nanã 

             Fonte: Disponível em: <http://www.kilombomame 

              tokissimbi.ogspot.com>. Acesso em: abr.2008. 

 

 

Apesar do bom convívio que tinha com a imprensa e com a intelectualidade acadêmica, 

além de ser a mãe-de-santo que mais expressão conquistou na sociedade aracajuana, não teve 

ao mesmo tempo, por parte da academia sergipana, um aprofundamento de estudos 
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acadêmicos sobre seu centro de culto e sobre a sua capacidade quase enigmática de 

relacionar-se com todos os meios de comunicação, na tentativa de estruturação do culto afro 

em Aracaju.  

 

Mãe Nanã, passou a exercer importante papel para o mundo acadêmico do Brasil, 

mesmo com a escassez bibliográfica sobre sua vida e dos cultos em Aracaju. Ela foi citada 

como referência do candomblé por importantes estudiosos de renome nacional como: Beatriz 

Góís Dantas, Vagner Gonçalves da Silva e Reginaldo Prandi, além de ser apresentada como,  

 

articuladora do candomblé de Angola em São Paulo figurando, desse modo, ao lado 

de pais-de-santo muito conhecidos, como o polêmico e polivalente Joãozinho da 

Goméia e Manuel Bernardino da Paixão, chefe do famoso terreiro Bate-Folha de 

Salvador. (DANTAS, 2002,  p. 91) 

   

Aracaju foi onde Nanã mais atuou, porém com a expansão da cidade para além dos 

limites do centro administrativo, transformando-se no grande pólo urbano de Sergipe e 

atraindo populações do interior do estado, Mãe Nanã, instalou-se definitivamente no bairro 

América, território periférico da cidade que ofertava totais condições de atendimento 

espiritual ao contingente oriundo do interior do Estado e da capital que crescia 

economicamente.  

 

Em relato à imprensa local, Nanã divulgava sutilmente como aproximou-se da elite 

econômica, ou seja, realizando trabalhos espirituais, afirmando que até a sede do seu terreiro 

fora fruto de um trabalho de cura que realizou na irmã de um importante empresário que 

segundo ela ―Ele tinha esse terreno para vender, mandou um bilhete para mim que eu fosse no 

cartório, quando cheguei lá, ele passou o terreno para mim‖ ( Jornal de Sergipe, 27/06/1981) 
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e declarava também ―Tenho ganhado muito dinheiro, eu era uma mulher pobre, graças a Deus 

hoje tenho terreno, tenho vacas, tenho carro, tenho tudo dado por Deus‖ ( Jornal de Sergipe, 

27/06/1981). 

 

Com uma fama que ultrapassava as delimitações do estado, Nanã obtinha clientes em 

várias cidades do país, conseguia ter recursos financeiros através de outras fontes e os 

políticos em época eleitoral a ajudavam financeiramente pela intermediação com os seus 

filhos-de-santo em busca do voto, ― eram velhos políticos da antiga UDN‖ ( DANTAS, 2002 ) 

que recebiam ajuda eleitoral dos pais e mães-de-santo e, por outro lado, contribuiam para o 

processo de reconhecimento e legitimação dos cultos afro-religiosos, sendo possível perceber 

que os trabalhos espirituais, a atuação política e sua paarticipação na federação  são 

ilustrativas do como agiu essa Mãe-de-Santo para aproximar-se da política. 

 

Com a urbanização e crescimento do bairro américa, Nanã amplia seu prestígio social e 

religioso que culmina na década de 1970. Mas, desde a década de 1960 que esta Ialorixá 

contribuiu para o aumento da visibilidade dos cultos afros em Aracaju. Em 1990, um 

levantamento dos terreiros, levou 171 chefes de terreiros da cidade, declararam-se da nação 

angola, a mesma nação cultuada por Mãe Nanã. 

 

Nanã, era filha de Oxum, divindade das águas doces, da riqueza e do amor que tem no 

dia 08 de dezembro o seu dia de comemoração. Atualmente, a herdeira de Nanã, Marizete 

Lessa, conhecida por ―Mãe Marizete‖, muito respeitada e influente, tanto no universo do 

candomblé quanto na sociedade, tem dado continuidade à força expressiva de Nanã ao 

candomblé.  
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No dia 8 de dezembro, Marizete Lessa, realiza em Aracaju, na Orla da Praia de Atalaia, 

uma grande festa em homenagem a Oxum (orixá ) fora do espaço do terreiro, o chamado 

Afoxé Ómo Oxum, conta com a participação de 2.500 mulheres, vestidas com as cores de 

Oxum e desfilam pela avenida, à beira mar, demonstrando o estreitamento dos vínculos 

políticos com instituições governamentais e não-governamentais que apoiam a realização do 

evento, através de parcerias que possibilitam a participação dos membros de terreiros de 

Aracaju e do interior do Estado. 

 

A ênfase no papel desenvolvido por Mãe Marizete ao dar continuidade às atividades que 

sua precursora legara-lhe, demonstra apenas um dos aspectos da função social, dentre tantos, 

que os terreiros realizam no seu cotidiano, as vezes, em ações que demandam alto suporte 

financeiro e intensa articulação política, mas que resulta positivo, principalmente no tocante à 

visibilidade, abolição de estigmas negativos e discriminatórios, ao tempo em que fortalece a 

auto-estima dos fiéis.  

 

Esse mesmo trabalho social era exercido por Nanã na comunidade em que instalara o 

seu terreiro, realizava festas, atividades lúdicas e esportivas, além das festas religiosas, 

momento de encontro e diversão para a comunidade quando promovia apresentações de 

―grupos folclóricos, danças populares, grupos carnavalescos e foi fundadora do América 

Futebol Clube‖ (DANTAS, 2002). Além dessas ações ―sócio-comunitárias, Nanã mantinha 

boa relação com a imprensa, ampliando sua evidência na década de 1970 na televisão usando 

sempre os trajes rituais do candomblé‖ (DANTAS, 2002). 

 

Da relação política (com Leandro Maynard Maciel) com a questão da localização 

geográfica do espaço religioso é que se estabelece a construção da concepção de 

liderança dela (Mãe Nanã) porque ela passa a desenvolver uma prática social de 

assistência através de uma relação de negociação, aonde as pessoas não têm acesso 

ao poder político, ela serve de ponte e ela leva vantagem em relação a isso, o 
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político ganha, ela ganha e a comunidade ganha, e ela passa a ser legitimada pela 

comunidade, ou seja, passa a desenvolver um conjunto de práticas pra legitimar e 

evitar o processo de denúncia, processo de perseguição ou a concepção de criação de 

conflito ―
38

.  

 

 

O relato de Dantas (2002) é corroborado pelo babalaxé do Abaça São Jorge, Fernando F. 

Aguiar, em entrevista concedida para esta pesquisa, onde, pode-se ver que um terreiro de 

candomblé exerce importante função social às comunidades onde estão inseridos, efetivando 

atividades sociais, como as citadas acima e atualmente, distribuição de cestas básicas, 

assistência médica, empregabilidade , educação que conseguem através das relações 

políticas que envolvem os terreiros e o poder público, sendo muitas vezes, o mais rápido meio 

de resolução dos problemas imediatos das pessoas mais pobres. E Mãe Nanã tinha plena 

consciência disto quando diz:  

 

eu fui a mulher mais pobre de Aracaju. Eu, viúva, até cachos de banana eu roubava 

dos vizinhos para comer, era a fome. E hoje tenho tudo: tenho gado, tenho casa, 

tenho esses quartos, esses quartos não são alugados, são dados aos pobres. Quando 

morre um na minha rua, se não tiver dinheiro para fazer o enterro eu faço; se não 

tiver eu compro o caixão fiado a seu Liozildo e enterro. (DANTAS, 2002, p. 124)  
 

 

A conjunção entre a ação social, a religiosa e a política, exercida por Mãe Nanã ao 

abraçar a tarefa de fazer o máximo no âmbito material e espiritual para os seus filhos e a 

sociedade, tornou-a influente na política sergipana, expressiva na comunidade do bairro 

américa onde instalou definitivamente seu terreiro, comungando dividindo através dele os 

problemas cotidianos com os ―seus‖ na cidade e, fazendo do terreiro, um lugar sagrado, de 

socialização, de construção e fortalecimento das múltiplas identidades presentes,  ajudando 

através da sua ação, a sociedade civil e o poder público a compreenderem principalmente a 

importância da função social do terreiro na comunidade.  

                                                           
38 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar.  
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3.3 - Nanã Manadeui e a Imprensa 

 

 

Em matéria intitulada ―Nanã não faz festa‖ com a foto da Ialorixá (Mãe-de-

Santo/Sacerdotisa) ao lado e abaixo da foto, a frase: ―Nanã passou o dia doente ontem‖, o  

―Jornal da Cidade de Sexta-feira e Sábado, 8 e 9 de dezembro 1972, nº 235‖
 39

, noticiava:  

 

Nanã não participará hoje, das festividades que serão realizadas, a partir das 21 

horas, na Praia de Atalaia, em homenagem a Iemanjá. A informação é do seu Ogã-

Alabê, Walace Silva, principal responsável pelas festas de Nana, a mais considerada 

Mãe de Santo do Estado. 

 

 Além de ressaltar a importância de uma líder religiosa como Mãe Nanã, a matéria do 

jornal servia como veículo de divulgação, pois, informava o endereço do terreiro – rua 

Equador, nº 70, bairro América – e das festas realizadas pelo terreiro, levando ao 

conhecimento da sociedade os eventos festivos que o público podia participar sem ter a 

obrigação de ser iniciado no candomblé. 

  

A matéria demonstrava a preocupação com o estado de saúde da sacerdotisa, realizando 

uma inversão no tocante as informações veiculadas pela imprensa ligada à igreja católica 

como o ―Jornal A Cruzada‖ que na década de 1940/1950 tinha uma coluna dedicada ao 

combate das religiões (por estes chamadas de espíritas). Assim, agindo, a imprensa contribuía 

para a diminuição do preconceito contra as religiões de matriz africana, ao tempo que 

reconhecia os/as sacerdotisas como Mãe Nanã, lideranças religiosas, políticas dignas de 

respeito e solidariedade, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. 

 

                                                           
39 ―Jornal da Cidade de Sexta-feira e Sábado, 8e 9 de dezembro 1972, nº 235‖. 
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Vários foram os momentos em que a imprensa sergipana, registrou eventos do 

candomblé em Aracaju, principalmente quando estes eram efetivados sob a direção desta que 

foi considerada como a mais influente e atuante Mãe-de-Santo que Sergipe tivera. No dia 23 

de outubro de 1971, o jornal ―GAZETA de Sergipe‖, sob a direção do Jornalista Orlando 

Dantas e edição do Historiador Luiz Antonio Barreto, veiculava uma matéria intitulada: 

―NÔVO TERREIRO DE NANÃ SERÁ INAUGURADO HOJE‖. Esta matéria ressalta a 

importância de Mãe Nanã e seu respaldo como Ialorixá/Mãe-de-Santo em várias cidades do 

Brasil, como se pode ler abaixo: 

 

falando à reportagem do jornal GAZETA DE SERGIPE, a famosa NANÃ, a Mãe de 

Santo mais respeitável do Candomblé sergipano, afirmou que toda Umbanda do 

Estado, bem como representantes da Umbanda dos Estados de Alagoas, Bahia, 

Guanabara e São Paulo estarão presentes às festividades de inauguração do seu novo 

ABAÇA, um dos maiores e mais ornamentados salão de danças africanas do 

Nordeste
40

. 

 

Nesta citação do jornal Gazeta de Sergipe, pode-se constatar que na luta pelo 

reconhecimento e legalidade do culto do candomblé em Sergipe, Mãe Nanã mantinha 

expressivas relações religiosas e políticas com outros terreiros no Brasil, objetivando 

fortalecer e disseminar o candomblé por todo estado. Dessa forma, Mãe Nana, utilizava-se das 

mais variadas táticas em sua luta, na mesma matéria, ela chega a afirmar que: ―no próximo 

sábado quando se iniciará as festividades, fará à imprensa sensacionais revelações, 

oportunidades em que apresentará aos umbandistas de todo o País o legítimo Candomblé dos 

Pretos Velhos‖.  

 

Enquanto parte da imprensa na década de 1940/1950, dedicava notas preconceituosas e 

discriminatórias contra as religiões de matriz africana e os espíritas kardecistas – as colunas 

do jornal ―A Cruzada‖ – passaram a partir das décadas de 1960/170 em diante, a valorizar os 

                                                           
40 GAZETA de Sergipe, Aracaju, 23 de outubro de 1971. 
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cultos mediúnicos, agora lhes dando mais espaços, descrevendo os momentos de festividades 

e a história de alguns líderes desses segmentos religiosos. 

 

No caso de Mãe Nanã Manadeui, o jornal ―Gazeta de Sergipe‖ de 29 de outubro de 1971 

na coluna ―INFORME GS‖ realizou também a cobertura jornalística do encerramento das 

festividades do seu novo terreiro. Nesta coluna, o jornal redigiu: 

  

Serão encerradas hoje as comemorações de inauguração do Terreiro (Abaçá) da 

Yalourixa Nanã, situado na rua Equador, 70, no Bairro América. As festividades 

transcorreram por toda uma semana, tendo sido iniciado no sábado, dia 23, próximo 

passado.Participando das comemorações encontram ialourixas e babalourixas do 

Estado do Rio, Alagoas e São Paulo. Hoje todo o corpo redacional da ―GS‖, bem 

como o pessoal da gerência, se fará presente ao Abacá de Nana, atendendo ao 

especial convite enviado
41

.  

 

Pode-se ver, ao analisar-se esta forma de redação e participação do jornal, ao enviar todo 

o corpo redacional e gerencial para um evento de cunho religioso de matriz africana que 

mesmo havendo resistência de outros veículos da imprensa no tocante à divulgação e 

apreciação desses momentos na cidade de Aracaju, pode-se constatar que a posição do jornal 

Gazeta de Sergipe, indica novos tempos entre a imprensa e o candomblé, é fato que a ação 

deste jornal não demonstra o fim da discriminação midiática contra o candomblé, mas, 

ressalta a importância desta religião ao demonstrar a luta de líderes e adeptos pelo respeito à 

sua fé. 

 

No jornal ―GAZETA de Sergipe de 31 de outubro de 1971, a matéria intitulada: 

―Festividades de inauguração do Abacá São Jorge encerradas sexta-feira‖, encontrava-se 

assim escrita‖:  

 

                                                           
41 GAZETA de Sergipe, Aracaju, 29 de outubro de 1971. 
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As festividades do novo Abaçá de Nanã que durante tôda semana marcou uma nova 

posição, no Candomblé sergipano, teve o seu encerramento na noite de ontem, 

contando com a participação de 2500 pessoas. Os orixás Oxum, Oxossi, Ogum, 

Iansã, Xangô, Iemanjá, bem como os caboclos Pedra Preta, Capangueiro, Estrela, 

Boiadeiro e Sete Flechas dançaram e comeram no terreiro de Nanã.Ialorixás e 

Babalorixás de Sergipe, bem como do Estado da Guanabara, São Paulo e Alagoas 

prestigiaram as solenidades, que também contou com a participação de 

universitários de todas as áreas de ensino de nossa Universidade. O Frei Faustino 

também provou do caruru de Nanã.  Na terça-feira, destacou-se a presença do chefe 

de reportagem Nino Porto, que comeu (e bem) da feijoada de Ogum.
42

  

 

 

 A continuidade da matéria descreveu o papel da herdeira e atual Ialorixá do Abacá, 

Marizete Lessa, como também, a comida servida ao público – composta de adié (galinha); 

gudupé (animal quadrúpede); farofa de efum (farinha de mandioca), com dendê, e caruso 

(arroz). 

 

 É visível desde a citação acima que a imprensa, através deste jornal, enfatiza 

momentos importantes nesse processo de festividade do candomblé, como a presença de 

membros de outros estados do país, a participação de 2500 pessoas ao evento, a descrição 

minuciosa dos Orixás e Caboclos cultuados e a presença da Igreja Católica na pessoa do Frei 

Faustino, ressaltando a boa relação (já citada por Marizete Lessa) que Mãe Nanã e seu terreiro 

mantinham com os Capuchinhos da Igreja São Judas Tadeu. 

 

 Em outro veículo midiático, o ―JORNAL da cidade SEGUNDO CADERNO de 15 de 

agosto de 1981‖, Mãe Nana, teve sua história contada desde o nascimento em ―nove de maio 

de 1876‖ no povoado de Roque Mendes, no município de Riachuelo, até sua morte, no dia 25 

de junho de 1981, quando contava, segundo este jornal, com 103 anos de idade e 86 anos de 

seita. 

 

                                                           
42 GAZETA de Sergipe, Aracaju, 31 de outubro de 1971. 
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 Tendo por base a pesquisa de Ivo F. Fernandes, a matéria intitula-se ―A HISTÓRIA 

DE MÃE NANÃ NANADEUI‖ e relata que Mãe Nanã: 

 

Foi criada dentro da doutrina católica e aos vinte anos de idade, converteu-se ao 

protestantismo passando a freqüentar a Igreja Presbiteriana. Já algum tempo no 

espiritismo, passou a freqüentar apenas a casa de ―seu Júlio‖, localizada na Av. Ivo 

do Prado babalorixá que a levou para Salvador-BA. Até meados dos anos quarenta 

havia permanecido no Toré ou brincadeira de Caboclo, culto que ajudou a implantar 

em Sergipe.  

A inauguração do seu abacá se deu em 1963 e, ao lado da Menininha do Gantois e 

Olga de Alaketo, Mãe Nana era considerada como uma das mais importantes Mães-

de-Santo do Brasil. Deixou 2.562 filhos-de-santo espalhados por todo o país.
43

  

 

No ―JORNAL de Sergipe de sábado, 27 de junho de 1981, ANO IV, Nº 886‖ a matéria : 

―Poulação Nagô leva Mãe Nana‖, esta Ialorixá falecera com 96 anos de idade, como a mais 

respeitada Mãe-de-Santo do nordeste, deixando mais de 2 mil filhos órfãos. A popularidade 

de Nanã pode ser observada na foto do cortejo de seu sepultamento. 

 

 
                                                         Figura 6: Cortejo de Sepultamento de Mãe Nanã                 
                                                               Fonte: JORNAL de Sergipe , 27/06/1981, ANO IV, Nº 886 

 

 

 

                                                           
43 JORNAL da cidade SEGUNDO CADERNO de 15 de agosto de 1981. 
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4- CAPÍTULO – D’Obacoussou um líder e sua luta 

 

 

4.1 - Zé D’Obacoussou 
 

 

A Aracaju do século XX, pós-abolição, principalmente na década de 1920, como relata 

estudiosos e intelectuais, agregou um número expressivo de trabalhadores e ex-escravos 

migrantes do interior do Estado de Sergipe para a capital, em busca de melhores condições de 

vida. 

 

Nesse contexto histórico, vieram do interior de Sergipe, como também da Bahia, líderes 

religiosos de matriz africana que fundaram em Aracaju, suas casas de culto do candomblé, 

dentre esses, José Augusto dos Santos (Zé D‘Obacoussou) que segundo seu neto biológico e 

atual sacerdote do terreiro, Augusto dos Santos Vanderley, mais conhecido por Arvanley, ele 

era:  

 

oriundo do povoado Bomfim, em Divina Pastora-SE, na rua das sete casas, em 1929, 

tendo como pai meu bisavô Felisberto e como mãe minha bisavó Maria Tereza – 

conhecida como Maria Tereza Cotó – pois teve o braço decepado numa máquina de 

moer capim44. 
 

José Augusto dos Santos (Zé D‘Obacoussou) teve seus primeiros contatos com os cultos 

africanos na pessoa do pai, Sr. Felisberto, descendente do grupo étnico nagô, pertencente à 

religião de origem africana, segundo cita Maia, ―... Meu pai era pessoa do santo, mais não 

tinha casa aberta (...) Eu sou descendente de nagô (...)‖ (José de Obacossô apud MAIA,1998). 

 

                                                           
44 Entrevista com Augusto dos Santos Vanderley – Arvanley - atual Sacerdote do terreiro Odé Bamiré em 11/01/2010  
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É possível perceber dois importantes fatos da vida de Zé D‘Obacoussou: 1) A 

convivência desde o nascimento com descendentes de africanos, pois, suas parteiras foram 

duas negras de origem étnica nagô segundo relatos familiares45 e, 2) o seu grau de 

escolaridade completa até à 4ª série, sendo que na fase adulta da vida, concluiu seus estudos 

até o ensino médio. 

 

Ele era inteligente e contava que era expulso das escolas porque era mais inteligente 

que os filhos dos brancos, era um negrinho, então, ele só pode estudar até a 2ª série 

porque humilhavam ele, xingavam ele, batiam nele e ele não era de brigar, ele tinha a 

educação de berço que vô Felisberto deu, mesmo assim, ele viajou foi para Argentina, 

África e acabava conseguindo falar outros idiomas sem ter conseguido aprender o dele 

por completo.
46 

 

 

Com a morte de sua mãe, a família se mudou para o município de ―Riachuelo, na 

fazenda Olinda‖ (SANTOS, 2000), onde ele começou a iniciar-se nos cultos afro, em sessão 

de mesa do Toré. Diante das dificuldades enfrentadas durante a vida em sua juventude, 

decidiu migrar para Aracaju em 1943, quando da morte de seu pai. 

 

Em Aracaju, Zé D‘Obacoussou conheceu suas primeiras mães-de-santo, Maria das 

Dores que o abrigou em sua pensão, Maria de Pelage e Bailó. Mas, antes de adentrar no 

candomblé, passou por outros segmentos religiosos como: evangélico, católico e o toré que 

começou a freqüentar concomitantemente aos outros segmentos. 

 

Em 3 de maio de 1945, Obacoussou tem sua cabeça lavada nas águas do Rio 

Sergipe por Maria de Pelage da Nação Nagô, no dia 1º de fevereiro de 1949 faz o 

santo com Mãe Bailó, na Rua do Acre e, no mês de julho recebe o adeká de Mãe 

Nanã.(SANTOS, 2000, p. 18).  

 
 

O sacerdote do Axé Ilê Obá Abacá Odé Bamirê, relatou-me em entrevista que: 

 

 

                                                           
45 Relato de Acácia Maira S. Sampaio, concedido em 10.10.2007 à Flávia Delfino dos Santos. 
46 Entrevista com Augusto dos Santos Vanderley  em 11/01/2010. 
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Aos dezoito anos meu avô recebeu o adeká (cargo de Pai-de-Santo) dele com Nanã e 

raspou santo com Bailo que já cultuava Angola e com três meses ele abriu a roça no 

bairro Suíssa e começou a fazer os primeiros filhos, cuidar das primeiras pessoas e 

trazer os primeiros adeptos
47

. 

 

 

 

Segundo Marizete Lessa: 

 

Zé D‘Obacoussou, por lei é meu sobrinho, mas no fundo também será irmão, porque 

Mãe Nanã foi quem formou a mãe de santo de Zé, o nome dela era Emilia, a digina 

era - Bailó de Obaluaiê - e ele foi o primeiro filho-de-santo que ela (Bailó) fez na rua 

do acre, mas foi Mãe Nanã quem deu o Adeká (título de sacerdote/babalorixá ) a Zé 

D‘Obacoussou na Angola
48

. 

 

 

 

Desse momento em diante, já com terreiro constituído, Zé D‘Obacoussou, começa a 

tirar seus primeiros barcos de iaôs (filhos e filhas de santo). Seu primeiro terreiro foi no 

―bairro Suíssa, à Rua Frei Paulo com Aquidabã, deslocando-se tempo depois para a Av. Rio 

de Janeiro‖.  

 

Em entrevista para esta pesquisa sua filha Acácia relatou que: 

 

Em 1961 devido a problemas de saúde, pois Zé D‘Obacoussou tinha forte alergia e o 

clima local não lhe fazia bem, viajou para a cidade do Rio de Janeiro e abriu um 

terreiro filial que durou trinta anos, na rua Helena, nº 12, cidade Leal/Rio de Janeiro, 

assumindo seu lugar em Aracaju, sua irmã, Maria da Glória (Dofona), após esse 

período, retornou para Aracaju em 1991, retomou a direção do terreiro e faleceu em 

24/10/2006.
49

  

 

 

 O atual sacerdote do terreiro, informou que: 

 

 

―No Rio ele construiu grandes obras, projetos, muita gente‖. Ele tinha um livro onde 

ele fazia a contagem e em 1975 ele já tinha raspado mais de 2500 pessoas, tendo a 

preocupação de colocar o nome todo e a data de quando a pessoa foi raspada e mais 

outras coisas que eram de fundamento de candomblé
50

. 

 

 

 

                                                           
47 (idem). 
48 Entrevista concedida pela Sacerdotisa Marizete Lessa em 12/01/2010.. 
49 Relato de Acácia Maira S. Sampaio filha biológica de Zé D‘Obacoussou em – 11/01/10 
50 Entrevista com Augusto dos Santos Vanderley – Arvanley - em 11/01/2010 
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                                                  Figura 7: Página do livro de registro dos filhos (as) de santo de Zé D‘Obacoussou         

                                                          Fonte: cópia cedida pelo atual sacerdote do terreiro para esta pesquisa. 

 

 

Babalorixá que fez fama no Rio de Janeiro, Zé D‘Obacoussou, realizou viagens de 

trabalho muito importantes, talvez tenha sido o babalorixá que mais fez viagens desse porte 

em Aracaju, indo para até a África , Paraguai, Uruguai, Argentina e Estados Unidos , sendo 

que, a viagem para África tinha objetivo específico de conhecer melhor as origens de Xangô, 

seu maior orixá.  

 

Ele viajou foi para Argentina, África e acabava conseguindo falar outros idiomas sem 

ter conseguido aprender o dele por completo e diga-se de passagem, é muito difícil, 

mas, acabava falando um pouco de inglês e o ioruba que falava muito bem com os 
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africanos, fez um curso de ioruba no Rio de Janeiro com um Professor chamado 

Fernandes Portugal e fez muitas viagens e do Brasil, acredito que do Brasil ele só não 

conheceu o Rio Grande do Sul, o Amazonas e o Acre tanto para conhecer como para 

trabalhar
51

. 
 

 

Logo após esse processo, Zé D‘Obacoussou retorna a Aracaju e passa a cuidar do 

terreiro que estava sob os cuidados de sua irmã, Maria da Glória. Foi quando deslocou o 

terreiro mais uma vez, fixando-se até os dias atuais no Conjunto Eduardo Gomes, município 

de São Cristóvão/SE, situado à rua Almicar de Azevedo 595, demonstrando que a cada 

deslocamento o terreiro dirigia-se para os territórios mais periféricos, distantes do centro da 

cidade de Aracaju. Acácia, filha biológica de Zé D‘Obacoussou, relatou-me que ―quando a 

família chegou ao Eduardo Gomes, só tinha mato por todos os lados‖ 
52

.  

  

Nesse momento em diante, começou a relação de Zé D‘Obacoussou com a política, 

dentre os políticos mais próximos, encontrava-se Leandro Maynard Maciel que também teve 

forte proximidade com Nanã Manadeui.  

 

Ainda segundo Acácia: 

 

Na época que meu pai morava aqui em Aracaju, ele contava pra gente que dia de 

aniversário dele, Leandro Maciel mandava sempre uma banda do corpo de bombeiros 

acordarem ele, então ele era acordado com aquele toque das cornetas dos 

bombeiros.Meu pai sempre foi muito querido, muito bem quisto
53

. 

 

 

A aproximação com a política demonstra a articulação entre o poder público e o 

candomblé, efetivada por sacerdotes como Zé D‘Obacoussou e Nanã Manadeui que 

entenderam a importância para o candomblé desta relação , e assim, reforçaram a proximidade 

pessoal com Leandro M. Maciel, político que: 

                                                           
51 (idem). 
52 Relato de Acácia Maira S. Sampaio em 11/01/10. 
53 (idem). 
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exerceu relacionamento amistoso com as lideranças dos diversos grupos de culto 

afro brasileiro e facilitou o acesso de homens do ―povo‖ ao Palácio, muitas vezes 

sem hora determinada nem protocolo para recebê-los(DANTAS apud SANTOS, 

2007, p. 30). 

 

 

É importante ressaltar que as relações entre poder público e religiões de origem africana, 

viveram historicamente momentos de consenso e dissenso, envolvendo muitas vezes o braço 

armado do poder público (polícia) no processo de repressão. No entanto, algumas lideranças 

políticas por sensibilidade e interesses, faziam questão de cooptar adeptos das religiões de 

matriz africana, homenageando seus líderes, e às vezes, reconhecendo-os como autoridades 

públicas, importantes lideranças populares que conseguiam através das brechas do poder, 

adentrar em espaços, somente reservados ao ―staff público‖.  

 

Caso específico aconteceu quando Leandro M. Maciel assumiu o governo do Estado de 

Sergipe, trazendo consigo um projeto político populista que serviu de lastro para aproximação 

com as classes populares, incluindo os umbandistas, fazendo-as participar do calendário 

festivo da administração do governo.  

 

Dessa maneira, o Senador Leandro Maciel demonstrava que o governo tinha projetos 

voltados para esse segmento religioso, ou seja, favorecer a organização do culto afro através 

da federação e obter lucro com a influência dos líderes da religião em campanhas políticas.  

 

Essa atitude serviu para dar mais visibilidade e amenizar a relação da polícia com os 

terreiros, ―instalação da Federação, liberação dos chefes de terreiro da obrigação de ter ficha 

na Secretaria de Segurança Pública e ter a federação como intermediadora com o Estado‖ 

(DANTAS, 2002). E até a homenagem dedicada a Zé D‘Obacoussou pela banda militar do 
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corpo de bombeiros de Aracaju no dia do seu aniversário . E, a partir da década de 90 o 

pertencimento à esfera do poder público na condição de funcionários. 

             

              

                                            Figura 8: Foto da capa do CD ZÉ D‘OBACOUSSOU e seus cantos de axé54 

                                            Fonte: VASCONCELOS, Anilson Cardoso. e SANTOS, Flávia Delfino dos. 

 

 

 

4.2 - O terreiro, deslocamento e resistência 

 

 

A escassez de fontes historiográficas sobre os cultos afro-religiosos leva os estudiosos e 

pesquisadores a conhecerem pouco da cultura africana e afro-brasileira, fato vivido por 

qualquer pessoa que se interesse pelo assunto.  

 

José Augusto dos Santos (Zé D‘Obacoussou) edificou seu primeiro terreiro em Aracaju,  

numa residência, fato que ainda acontece com muitos terreiros nos dias atuais, por não terem 

                                                           
54 Cd produzido com financiamento da Prefeitura Municipal de Aracaju, através da FUNCAJU – Fundação Municipal de Cultura em parceria 

com o Movimento Negro e o Axé Ilê Obá Abacá Ode Bamirê. 
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como obter um espaço único para edificação dos terreiros, portanto, os babalorixás e ialorixás, 

em sua grande maioria o edificam em residência própria. 

 

Depois de quatro anos neste endereço, o terreiro de Zé D‘Obacoussou, no ano de 1949, 

deslocou-se na cartografia urbana da cidade de Aracaju para a Avenida Rio de Janeiro , 

passando neste oito anos. À época esta avenida era conhecida por Estrada de Ferro, periferia 

da cidade onde o terreiro sofreu repressão policial, como cita o próprio Zé D‘Obacoussou: 

 

Nós ficamos tocando assim escondido. Era assim, se não tivesse vizinho a gente 

ficava esperando que o Esquadrão (grupo policial) viesse. Um dia entrou na minha 

casa, lá na Avenida Rio de Janeiro, cavalo do esquadrão, com os cavaleiro e tudo, só 

não puxavam a espada e não batiam em ninguém, só queriam furar os atabaques e 

acabar com a festa, havia sempre alguém que dizia alguma coisa(...) (José Augusto – 

sacerdote apud MAIA,1998.). 
 

 

Após ter-se fixado neste local, Zé D‘Obacoussou, viajou para o Rio de Janeiro e lá abriu 

uma filial do terreiro, passando trinta e um anos, antes de retornar a Aracaju. Por questão de 

doença, retorna e abre o terreiro na cidade de São Cristóvão, no bairro Rosa Elze, conjunto 

Eduardo Gomes, na Rua Almir Caz de Azevedo, próximo à Universidade Federal de Sergipe 

o Axé Ilê Obá Abacá Odé Bamirê. 
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                                                     Figura 9: Casa do Axé Ilê Obá Abacá Odé Bamirê, Conjunto Eduardo Gomes 
                                                       Fonte: VASCONCELOS, Anilson Cardoso e SANTOS, Flávia Delfino dos 

 

 

O seu retorno a Aracaju traz de volta à casa, as festas de Oxossi e Iansã, além do suporte 

religioso e social à comunidade, pois, sua relação com as pessoas comuns era excelente. Na 

visão do atual sacerdote do terreiro ao relatar para esta pesquisa como sentia os efeitos dos 

deslocamentos do terreiro, assim disse:  

 

os deslocamentos dos terreiros é prejudicial da seguinte forma, os filhos e os clientes 

que estão acostumados a ir porque um terreiro funciona dentro de uma comunidade e 

com o passar do tempo essa comunidade passa a se acoplar ao terreiro, então quando 

ele fez isso no bairro suíssa ele teve que mudar porque precisou de espaço físico pra 

ter as pessoas e ai ele de uma certa forma perdeu alguns de longe que não conseguiam 

ir, porque não tinham condições de chegar aonde ele estava. Algumas pessoas não 

conseguem acompanhar mais e ai você deixa de dar cobertura religiosa a essas 

pessoas por ex: Sileuassi foi raspado na av. Rio de Janeiro, mas tomou varias 

obrigações no Rio de Janeiro porque ele fazia o sacrifício de sair daqui para o Rio de 

Janeiro cuidar do orixá dele
55

. 

 

 

 

 

                                                           
55 Entrevista com Augusto dos Santos Vanderley – Arvanley - em 11/01/2010. 
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                                                                              Figura 10: Festa em homenagem ao Orixá  Oxossi. 

                                                             Fonte: VASCONCELOS, Anilson Cardoso e SANTOS, Flávia Delfino dos.  
 

 

 

Ao analisar o mapa da cidade de Aracaju (anexo 6) é possível compreender que os 

terreiros distanciaram-se cada vez mais dos territórios centrais da cidade, no caso do terreiro 

Odé Bamirê seus deslocamentos levaram-no do bairro Suissa para o Siqueira Campos periferia 

da cidade. Após o retorno de Zé D‘Obacoussou da cidade do Rio de Janeiro para Aracaju, este 

se fixou definitivamente na cidade de São Cristóvão desde 1991. São Cristóvão que faz parte 

da região metropolitana de Aracaju - hoje conhecida como Grande Aracaju – e onde está 

situada a Universidade Federal de Sergipe. É importante também ressaltar, segundo Acácia sua 

filha biológica que ―quando lá chegaram, só tinha mato‖ e em 2011, o terreiro comemorará 20 

anos de fixado no mesmo endereço. 

 

Já o terreiro Abacá São Jorge, migrou e fixou-se em vários bairros da cidade, mas é 

conhecido pela literatura e relatado pela sucessora de Nanã que, da rua de Vitória Torta, onde o 

terreiro esteve por algum tempo, ia-se andando para o centro da cidade, visto que era muito 
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próximo. No entanto, os vários deslocamentos, levou Mãe Nanã a fixar-se definitivamente na 

rua Equador, nº 70, no bairro América, periferia da cidade, discriminada socialmente e onde 

funcionou a penitenciária de Aracaju. 

 
 

Ao questionarmos o Babalaxé Fernando F. Aguiar, também sobre os possíveis 

problemas enfrentados pelos terreiros quando dos deslocamentos, este concorda com os 

relatos do Babalorixá do terreiro Odé Bamirê, Arvanley dos Santos e a Ialorixá do terreiro 

Abacá São Jorge, Marizete Lessa, e ressalta que: 

 

Toda mudança é traumática para tradição, para manutenção e para continuidade, 

porque quando você retira o axé de um lugar para plantar em outra, muita coisa se 

perde, aquele espaço que era um espaço sagrado, que era sacralizado, ele vai ser 

dessacralizado, o uso religioso, ele é desconstruído, por quê? Geralmente não vai se 

vender para montar outro terreiro, então a sacralidade ela se perde, não se perde de 

todo, porque parte dela é transplantada e levada para onde vai se fixar, mas o 

primeiro impacto é o impacto religioso, a dessacralização e o segundo impacto 

maior que eu vejo é a questão que com o deslocamento se perde também conforme 

Arvanley e Dona Marizete disseram muitos filhos de santo passam a não 

acompanhar porque passa a ficar mais distante – então as casas perdem em todos os 

sentidos – toda mudança é traumática e dentro da concepção religiosa sim, vai 

primeiro da dessacralização, essa é a grande questão, a dessacralização é uma perda 

e quando você tira o axé de um território e migra para outro, muita coisa é perdida, o 

Estado (poder público) através da repressão policial e a igreja católica através da sua 

ação de intolerância permitiu que muitas coisas fossem perdidas na experiência do 

desenvolvimento tanto do nagô quanto do toré, mas principalmente do candomblé, 

em Sergipe.
56

 

 

 

Os relatos evidenciam quão dolorosos foi e tem sido, já que os terreiros ainda hoje são 

vítimas da discriminação, intolerância religiosa e especulação imobiliária. O processo de 

sedimentação dos terreiros de candomblé, ao longo dos séculos, nos espaços urbanos da 

cidade de Aracaju, fato também evidenciado em outras capitais do país, onde a relação com o 

poder público e outros segmentos religiosos como católicos e evangélicos, afetou o 

patrimônio cultural em seus aspectos físicos e simbólicos, visto que muitos artefatos 

                                                           
56

 Entrevista concedida em 02/02/2010 por Fernando Ferreira Aguiar.  
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utilizados nos rituais foram destruídos pelo preconceito policial (poder público) e muito da 

história oral que não puderam ser preservados devido ao preconceito que distanciava a 

sociedade e estudiosos das religiões mediúnicas - candomblé - vítimas de campanhas 

negativas encetadas por jornais como ―A Cruzada‖. 

 

Atualmente uma parcela da imprensa mantém uma relação que oscila entre a aceitação e 

o preconceito com o candomblé, às vezes abrindo-lhe espaços usados pelos fiéis que os utiliza 

para pronunciar-se e dar mais visibilidade ao culto, divulgando eventos para sociedade como 

o que fora veiculado com ―texto e fotos‖ no caderno ―cultura & variedades‖ do jornal 

CINFORM, da semana de 06 a 12 de abril de 2009, a matéria intitulada: ―Toda cidade é 

d‘Oxum! Evento de dança e música afro-brasileira celebra memória de Zé D‘Obacoussou em 

pleno Teatro Tobias Barreto‖ com o texto assim escrito: 

A memória de um dos babalorixás mais respeitados de Sergipe, quiça do Brasil, é 

reverenciada em um grande evento de dança e música afro-brasileira. ―A festa ―Zé 

D‘Obacoussou – O Canto Continua‖ invade o Teatro Tobias Barreto, a partir das 21h, 

desta terça-feira, 7 de abril, data que o sacerdote sergipano completaria 80 anos se 

vivo estivesse‖. (CINFORM – Caderno cultura & variedades, Aracaju/SE, 06 -

12/04/2009).  

 

  

 
                         Figura 11: Evento ―Toda cidade é d‘Oxum! Evento de dança e música afro-brasileira celebra memória de Zé D‘Obacoussou 

                                                                    Fonte: Jornal CINFORM, caderno cultura & variedades, 06 a 12 de abril de 2009. 
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O texto do jornal relata a importância fundamental que teve o babalorixá Zé 

D‘Obacoussou para o culto afro-brasileiro em Sergipe. E a foto de capa do caderno, ressalta a 

continuidade, ao expor seus sucessores, contra-discursando a uma parcela da imprensa que há 

décadas passadas mantiveram expressiva relação com a igreja católica e ambas discriminavam 

os cultos mediúnicos, como o candomblé, a umbanda, o toré com artigos escritos por 

―especialistas‖ contratados para desenvolver tamanha empreitada. Vê-se mais uma vez que as 

táticas de luta e resistência utilizadas pelos líderes do candomblé, contribuíram para a 

sobrevivência e manutenção do culto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A reflexão sobre as religiões de matriz africana, suas formas táticas e estratégicas de 

resistência e luta dento do espaço urbano em busca de reconhecimento, respeito, liberdade de 

culto, conduz à conclusões sobre ―como‖ os terreiros atuaram política e socialmente na 

cidade. 

 

Na dissertação apresentada, essa reflexão tem a cidade de Aracaju, desde a década de 

1950 até 1990 (recorte temporal da pesquisa) e seu poder público como protagonistas desse 

processo, no qual se insere o espaço urbano, os territórios centrais e periféricos(bairros) e o 

processo migratório de dois terreiros de candomblé que desterritorializaram-se e 

reterritorializaram-se dentro da cidade, como também a ação política dos líderes dos terreiros 

analisados. 

 

 A tentativa de compreender esse processo de relação causal entre os poderes instituídos 

na cidade, (aqui entendendo o terreiro de candomblé como sendo um desses poderes) revelou 

que a criminalização, a humilhação e o aviltamento do candomblé e dos seus líderes, pelo 

poder público, conduziu-os como afirma Honneth(2003) a ―ação política‖ e, para tanto, foi 

preciso o uso de estratégias e táticas alternativas para combater o inimigo, obter espaços na 

cidade e conquistar a liberdade do culto. 

 

Dentro desse universo das relações entre o poder público e o candomblé, estabelecidas 

desde quando Aracaju começou a receber seus primeiros lideres dos cultos afro-religioso, que 

este (poder público) utilizou-se de um conjunto de medidas políticas (código posturas, 
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urbano) objetivando exercer o controle da cidade e afastar esse segmento cultural das suas 

áreas nobres, fortalecendo assim, uma política que teve como fundo, a exclusão e a 

discriminação sócio-racial de grupos desfavorecidos que não tiveram outra alternativa, ou 

seja, estrategicamente, deslocaram-se para os territórios periféricos da cidade, instalaram-se e 

construiram uma cidade espontânea, longe das ações do poder.  

 

O período estudado tem uma temporalidade de quarenta anos, escolhida porque os 

dois terreiros elencados, foram fundados na mesma década, e seus líderes configuraram um 

importante papel na história de luta pelo candomblé, tiveram seus terreiros vitimados pela 

opressão público-policial, social e religiosa(cristã) ao longo de sua existência. Nesse sentido, 

as ações políticas de Mãe Nanã e Zé D‘Obacoussou junto a líderes parlamentares, em maior 

evidência, o Senador Leandro Maciel e o Governador Lourival Baptista, objetivavam o 

fortalecimento dos laços de amizade e de suas táticas de luta.  

 

Importante abordar que essa relação entre os líderes do candomblé e os políticos, 

estabeleceu-se primeiramente no campo da amizade, fato evidenciado no corpo do trabalho. 

Mãe Nanã, Zé D‘Obacoussou e o Senador Leandro Maciel eram amigos pessoais. Segundo 

Marizete Lessa, o ―senador frequentava o terreiro de Nanã para simples conversa com a 

Ialorixá‖ e com Zé D‘Obacoussou, o senador chegou a mandar a banda marcial do corpo de 

bombeiros homenageá-lo em sua data de aniversário na porta de sua casa. 

 

Mesmo com essa relação solidificada, durante décadas, os dois terreiros estiveram em 

alguns momentos, edificados próximos do centro da cidade, mas não dentro do ―Quadrado de 

Pirro‖, área central e enobrecida de Aracaju, onde segundo Marizete Lessa, ―o candomblé não 

podia tocar‖, ou seja, fazer-se presente. Os anos de 1950 em diante foram marcados 
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intensamente pela luta liderada por Nanã e Zé D‘Obacoussou que apresentaram como prova 

de resistência a ordem constituída, suas desterritorializações e contínuas reterritorializações na 

cidade. 

 

Concomitante ao processo de relacionamento político entre o candomblé, o poder 

público, a igreja e a imprensa, as autoridades religiosas uniram-se e criaram uma instituição 

representativa de classe, a FTECSUL - Federação do Templo Espiritualista e 

Confraternização de Umbanda São Lázaro, onde puderam exercer política, representando um 

vultoso número de terreiros da capital e do interior do estado que encontravam-se filiados à 

federação, onde Mãe Nanã foi Diretora de Retiro e Zé D‘Obacoussou, Diretor Hospitalar.  

 

Nesse mesmo período, em um misto de consenso e dissenso, o poder público agia 

contra o candomblé e, em outros momentos unia-se a ele, mesmo que fosse através de ações 

isoladas mas que apontavam para melhores tempos de convivência. Os relatos colhidos para 

essa pesquisa junto aos atuais líderes do candomblé, corroboram a afirmação que na “década 

de 1950 a polícia  adentrava o terreiro, quebrava tudo, humilhava, batia e prendia, outras 

vezes, encontravamo-nos presos pelo Esquadrão de Polícia quando Mãe Nanã, utilizava-se 

da sua influência junto ao Coronel, pedia ajuda e conseguia que todos os praticantes fossem 

libertado”(relato de Marizete Lessa, 2010). A mesma polícia que prendia, libertava os 

discriminados pelo poder público e sociedade civil,  devido principalmente a aproximação 

pessoal de Nanã com os donos do poder. 

 

A oscilação nessa relação entre os poderes instituídos na cidade afetou diretamente na 

conquista do território, fazendo que alguns terreiros, a exemplo dos dois aqui estudados 

tivessem que se deslocar por mais de uma vez. O território é mais que uma área urbana onde 
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estão edificados os terreiros, é um lócus de convergência simbólica pertinente à construção da 

identidade do grupo. Portanto no momento em que os terreiros são desterritorializados, 

passam pelo processo que lhes afeta diretamente no ponto que os líderes denominam de 

―fundamento ou sagrado‖, é a ―força‖, a ―enérgia sagrada(axé)‖ do terreiro que é 

dessacralizada e precisa passar por todo um novo ritual de sacralização em um novo território, 

necessário para consolidar o axé e tornar o terreiro, conhecido e respeitado. 

 

Nesse sentido, o terreiro fundado por Mãe Nanã, mesmo com todo processo migratório 

pelo qual foi atingido, visto que reterritorializou-se nos bairros 18 do Forte, Siqueira Campos, 

Getúlio Vargas e fixou-se definitivamente no bairro América, onde está há 50 anos, 

conseguiu, fortalecimento espiritual, material, social e político a partir da sua permanência 

neste mesmo lugar durante tanto tempo. Atualmente a visibilidade do Abaçá São Jorge, sua 

influência política no campo religioso e político-partidário, deve-se em parte, à história da sua 

fundadora e a sua fixação no mesmo território durante cinco décadas. 

 

A desterritorialização trouxe e ainda traz consigo problemas como a diminuição do 

número de filhos-de-santo, devido a dificuldade de acesso ao terreiro, pois os terreiros 

dirigiram-se cada vez mais para as ―franjas da periferia‖, fato observável no mapa (anexo 6 e 

7) onde pode-se constatar as muitas desterritorializações e reterritorializações que os terreiros 

Odé Bamirê e Abaça São Jorge tiveram que fazer quando enfrentaram a discriminação do 

poder público (código de posturas) e da sociedade aracajuana. 

 

No entanto, os anos 1990 trouxeram importantes mudanças políticas, principalmente 

com a constituição democrática de 1988. No âmbito federal de governo a criação da SEPPIR 

– Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial veio para consolidar esse avanço 
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político ao contemplar as comunidades de terreiros em seus projeto de políticas públicas. E no 

tocante à esfera municipal de Aracaju, em 1995 o poder público municipal através da 

Funcaju – Fundação de Cultura de Aracaju  financiou a gravação de um disco de Zé 

D”Obacoussou com músicas do candomblé em uma articulação política que uniu movimento 

negro, o terreiro Odé Bamirê e a Prefeitura. Além da Seppir, órgão federal, o governo do 

Estado de Sergipe, criou a Coppir– Coordenadoria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial e a Prefeitura criou a ASPIR – Assessoria de Promoção da Igualdade Racial, ambas 

coordenadorias que desenvolvem projetos destinados aos grupos historicamente menos 

assistidos pelas políticas de governo. 

 

Para além desses marcos, as comunidades de terreiro vêm participando do processo de 

decisão das políticas destinadas às suas comunidades como: preservação de espaços naturais 

destinados ao culto; tombamento de terreiros mais antigos; isenção de impostos(IPTU), 

assistência social aos terreiros. 

 

Portanto, estudar esse segmento religioso levou-me a contatar com importantes 

debates tocantes à cultura afro-religiosa: a construção dos espaços e territórios sagrados do 

candomblé; as formas de apropriação do espaço urbano pelos grupos praticantes do 

candomblé, discriminados pelo seu pertencimento afro-religioso; as conquistas políticas 

desses grupos de terreiro; as contradições existentes entre o poder público e o candomblé, em 

alguns momentos pela falta de entendimento das especificidades culturais afro-religiosas e, 

em outros momentos por causa da não-aceitação dessa diferença cultural, distanciada dos 

padrões eurocêntricos de civilização. Deixando nesse sentido, um campo aberto para outros 

estudos que foquem a atenção principal nos problemas fundiários dos terreiros, na intolerância 

religiosa que atualmente vitimiza os terreiros simbolicamente e seus líderes moral e 
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fisicamente e a ausência de espaços verdes para a realização do culto que força alguns 

terreiros a ressignificar alguns rituais sagrados devido ao desmatamento das áreas de mata-

virgem. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
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  Fonte: REVISTA DE ARACAJU.  Prefeitura Municipal de Aracaju, Lei nº 19 de 17 de janeiro de 1936 –                                                                         

divide em quatro zonas o território do Municipio de Aracaju. 
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ANEXO 2 

 

  
Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju – Decreto – Lei Nº 113/1939 
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ANEXO 3 

 

 

 
Fonte: Cópia da ―Revista Alvorada‖ – Setembro de 1946, Ano I – Nº 2 
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ANEXO 4 

 

 

                         Figura 5: Estatuto da Federação do Templo Espirualista e Confraternização de Umbanda São Lázaro. 

                  Fonte: cópia cedida pelo Sr. Paulo Agripino dos Santos – Presidente da  Federação de Umbanda São Lázaro. 
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ANEXO 5 

 

 

 

                                       Figura 7: Registro nacional da federação no Conselho Nacional de Serviço Social  

                 Fonte:cópia cedida pelo  Sr. Paulo  Agripino dos Santos - Presidente da Federação de Umbanda São Lázaro 
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ANEXO 6 

 

 

                                Em AZUL - Deslocamento do Terreiro Odé Bamirê  /  Em VERMELHO  - Deslocamento do Abaçá São Jorge 

 Deslocamentos do Abaçá São Jorge e Odé Bamirê pelos bairros de Aracaju: Getúlio Vargas/Centro, Siqueira Campos, Dezoito do Forte                                  

e Bairro América. 
                                             Fonte: Prefeitura Municipal de Aracaju – SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento) 
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ANEXO 7 

 

 

 

Em VERDE (A), Terreiro Odé Bamirê no Estado do Rio de Janeiro - Rua Helena/Lote 12, Jardim Leal 

Terreiro Odé Bamirê em São Cristóvão/SE - Rua Dr. José Amilcar de Azevedo (Antiga Rua F) - Conj. Rosa Maria 
 

 

Fonte: http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&biw=1276&bih=815&q=mapa+...  30/09/2010 


