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O que é um corpo humano? É algo compreendido 

universalmente de modo unívoco? Não. 

Se pensarmos nas religiões de matrizes africanas no Brasil, 

vamos perceber que o corpo é entendido de modo particular. 

Segundo GisèleOmindarewáCossard, no processo de iniciação, para 

que se estabeleça uma ligação estreita entre a pessoa e a divindade, 

é preciso “fazer o assentamento do Orixá, para dar uma base tangível 

que, depois de sacralizada, vai criar um vínculo espiritual entre os 

dois”. Como nas fotos de Stela Guedes Caputo, que apresentam a 

imagem de um assentamento que conecta uma pessoa a Ogum. A 

primeira imagem é do assentamento inteiro, a segunda, um detalhe 

do mesmo. 
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Ao renascer no culto, a pessoa se desdobra, portanto, em 

outros corpos, em assentamentos de seus ancestrais míticos: pai e 

mãe, mais outros membros de sua família espiritual. Esses 

assentamentos não devem, contudo, ser considerados como meros 

modos de representação dos iniciados, pois são verdadeiras 

extensões de seus corpos. Algo que tem precedentes míticos, pois, 

segundo Agenor Miranda Rocha, as pedras que Xangô guarda no seu 

labá, um saco de couro, “são pedaços do seu próprio corpo”. Ou seja, 

nessas religiões, após a iniciação, a pessoa experimenta o 

transbordamento do corpo que a constitui desde quando foi 

concebida e nasceu. 

E são instigantes esses assentamentos que consubstanciam as 

divindades e as conectam aos iniciados: desde imagens mais ou 

menos naturalistas, influenciadas pela imagética ocidental, até 

conjuntos insólitos de coisas e elementos díspares que, a princípio, 

nada parecem significar, híbridos a reunir ícones, formas abstratas e 

elementos in natura. Ao olhar leigo, sobressaem as misturas 

insuspeitas que conciliam composições calculadas e associações ao 

acaso, feitas em ritos com deslocamentos e conjunções de coisas 

díspares, materiais inusitados, de diferentes tipos e origens, da 

natureza (provenientes dos reinos mineral, vegetal e animal) e 

fabricadas, algumas banais, outras raras. Assim, embora sejam 

tridimensionais, os assentamentos não podem ser considerados 

imediatamente como esculturas artísticas.  

Nessa dinâmica, o corpo da pessoa iniciada passa a estar ligado 

a outros corpos, a indivíduos compostos de outra carne, que devem 

ser tratados como ela cuida do seu, já que os assentamentos 

demandam abrigo, asseio, alimentação, convívio. Em sua maioria, 

permanecem inacessíveis, mantidos longe da visão do público 

externo e até de certa parte dos membros das comunidades de 

terreiro. Para eles são construídas casas e outros dispositivos 

arquitetônicos, ou peças de mobiliário. Eles são limpos e alimentados 



periodicamente, cada qual com usa dieta. Com eles se conversa, 

pedindo e agradecendo, ou reclamando... Com eles se festeja. 

 

Processo que pode nos levar a pensar em um sistema 

fragmentador e fetichista, no qual o indivíduo se subdivide e 

concentra em objetos. Ao contrário, em vez de se dividir, a pessoa 

iniciada se multiplica; em vez de se diluir, reforça os traços de sua 

personalidade por meio da conexão aos seus ancestrais; em vez de 

focar em coisas, reafirma suas relações pessoais. Pois essas práticas 

são centrífugas e integradoras: em vez de focar nas coisas, o iniciado 

deve, por meio delas, se conectar a outros indivíduos, antepassados e 

contemporâneos, e a si mesmo. Encarnadas e encantadas, essas 

potências demandam práticas que implicam constante reeducação e 

reintegração social. Nessas religiões, além de sua família natural, o 

indivíduo recupera sua família mítica e ganha uma família religiosa. 

Ao tornar-se múltipla, por intermédio dessas representações, a 

pessoa afirma sua personalidade e a da comunidade à qual se 

integra. Conexão estabelecida durante e após a vida, pois alguns 

assentamentos são preservados, mantidos pelos descendentes como 
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ancestrais cultuados, divinizados, em um processo contínuo de 

atualização da memória coletiva. 

 

LEGENDA(S) DA(S) FOTO(S) 

• Foto (Stela Guedes Caputo). Assentamento de Ogun, no terreiro de 

Mãe Palmira de Iansã, em Mesquita, na Baixada Fluminense, 2007.  

• Foto (Stela Guedes Caputo). Assentamento de Ogun, no terreiro de 

Mãe Palmira de Iansã, em Mesquita, na Baixada Fluminense, 2007.  

 

REFERÊNCIAS 

– COSSARD, Gisele Omindarewá. Awó – O Mistério dos Orixás. Rio de 

Janeiro: Pallas, 2006. 

– ROCHA, Agenor Miranda. Os candomblés antigos do Rio de Janeiro. 

A nação Ketu: origens, ritos e crenças. Rio de Janeiro: Topbooks, 

1994. 

 

sobre o(a) autor(a): 

Roberto Conduru é historiador da arte, professor no ProPEd e no 

PPGARTES na UERJ, pesquisador com bolsas Pró-ciência FAPERJ/UERJ 

e de produtividade do CNPq. 

 


