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Resumo: 

Em meio aos debates sobre a pós-modernidade, em que se acredita que a 
sociedade vive em meio a uma liquidez de sentimentos e relações, a tradição 
ainda é considerada o porto seguro para formação de identidades, ou seja, 
detentora da essência original. E no candomblé não é diferente, esta religião de 
origem africana, que no Brasil se tornou representação de nosso hibridismo 
cultural, em pleno sertão, especificamente na casa do Babalorixá Joaquim de 
Xangô, tornou-se representação de uma tradição familiar, religiosa e cultural. 
Mantida através do rito ao orixá ancestral Xangô, esta comunicação é parte de 
uma pesquisa ainda em andamento. 
Palavras-chaves: Memória, Tradição e Identidades.  
 

Resumem: 

En medio de los debates sobre el posmodernismo, que cree que la sociedad 
vive en medio de un sentimiento de liquidez y las relaciones, la tradición sigue 
siendo considerado un refugio para la formación de la identidad, es decir, 
poseedor de la esencia original. Y no es diferente en el Candomblé, la religión 
de origen africano en Brasil, se convirtió en una representación de nuestro 
mestizaje, en el interior del país, específicamente la casa del padrino de 
Joaquim de Shangó, se ha convertido en una representación de la tradición 
familiar, religiosa y cultural.Gestionado a través de la deidad Shangó rito 
ancestral, esta comunicación es parte de una investigación aún en curso. 
 
Palabra-llaves: Memoria, Tradición e Identidad. 
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“A religião do candomblé, embora africana, 
não é uma religião só de negros. Penetram 
no culto não somente mulatos, mas também 
brancos e estrangeiros. É preciso dissociar 
completamente religião e cor de pele. É 
possível ser africano, sem ser negro. O 
ingresso no mundo dos candomblés efetua-
se por meio de uma série de iniciações 
progressivas, qualquer que seja sua origem 
étnica, (...)” 1 

 

O Candomblé é uma religião de descendência africana que 

desembarcou em terras brasileiras com os escravos, mas como afirma Bastide, 

se tornou a religião de todos aqueles que estiverem dispostos a louvar aos 

orixás.  

O culto do candomblé em terras brasileiras tem a sua ancestralidade 

africana das várias nações que aqui desembarcaram e perpetuaram a religião. 

O culto advindo das nações de Angola, Congo, Jeje, Nagô, Queto e Ijexá, 

foram predominantes na religião como é praticada no Brasil. Sendo que, 

algumas delas continuam a influenciar o rito praticado nos terreiros de 

candomblé de Goiânia.  

Bastide ressalta algumas características capazes de distinguir essas 

nações, possibilitando saber de qual nação aquele terreiro é oriundo, 

observemos:  

É possível distinguir essas “nações” uma das outras pela maneira de 
tocar o tambor (seja com a mão, seja com varetas), pela música, pelo 
idioma dos cânticos, pelas vestes litúrgicas, algumas vezes pelos 
nomes das divindades, e enfim por traços do ritual. Todavia, a 
influência dos iorubas domina sem contestação o conjunto das seitas 
africanas, impondo seus deuses, a estrutura de suas cerimônias e 
sua metafísica aos daomeanos, aos bantos. É porem evidente que os 
candomblés nagôs, queto e ijexá são os mais puros de todos, (...) 
(BASTIDE, 2001:29)  
 

Bastide em sua fala apresenta algumas maneiras de identificarmos a 

influência dessas nações no rito no brasileiro, mas também, afirma a “pureza” 

de apenas três delas: Queto, Nagô e Ijexá. Algo a ser questionado, pois 

sabemos que religiões como o candomblé no Brasil, passaram por um 

processo de ressignificação como meio de sobrevivência, ainda sim, é 

considerada a representação legítima de uma cultura afro-brasileira. 

                                                 
1  BASTIDE,2001:25 
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A religião se encontra presente no processo de hibridização das 

sociedades contemporâneas, sendo o sincretismo2 religioso uma das formas 

mais latentes de hibridismo e interação cultural. 

A tradição ao culto dos Orixás em Goiânia e seus protagonistas tem a 

sua origem numa complexa rede de significações culturais entrelaçadas nas 

influências de cultos de origem africana, indígena, e o espiritismo francês de 

Alan Kardec. Fazendo com que o culto aos orixás fosse reinventado em várias 

terminologias como a Umbanda, o Candomblé de Angola, o Candomblé de 

Queto e as várias outras denominações que observamos durante nossa 

pesquisa. 

Para compreendermos o culto realizado no terreiro do babalorixá3 

Joaquim de Xangô, devemos levar em consideração a forma que o candomblé 

se desenvolveu em terras brasileiras, e como este processo concebeu a 

religião como é praticada na atualidade. A religião de matriz africana ganhou 

novas características, abrasileirou-se, mas, ainda sim, foi responsável pela 

manutenção de uma solidariedade étnica como aponta Emilia Viotti (1998:288) 

O sistema escravista orientava as representações religiosas no 
sentido da magia. O escravo vai servi-se de Exu ou de Ogum ou das 
ervas de Osaim para lutar contra a opressão econômica e racial da 
classe dominante (...). Com a destruição das linhagens, em virtude do 
tráfico, tornava-se impossível para certos grupos conservar a religião 
familiar ou continuar o culto dos ancestrais. A solidariedade, que em 
terra africanas se estabelecia no plano familiar, convertia-se numa 
solidariedade étnica: os negros se reuniam em “nações”. “O 
candomblé tornava-se o sucedâneo da vida africana ou dos burgos 
rurais.” 
 

Ao narrar à relação dos negros em meados do século XIX no Brasil 

litorâneo, observamos que a relação familiar era predominante no culto da 

religião na África, e ao chegar ao Brasil teve seu rito ressignificado na luta pela 

sobrevivência.          

                                                 
2 ...sincretismo para referir-se à combinação de práticas religiosas tradicionais. A intensificação das 
migrações, assim como a difusão transcontinental de crenças e rituais no século passado acentuaram essas 
hibridações e, às vezes, aumentaram á tolerância com relação a elas, a ponto de que em países como o 
Brasil, Cuba, Haiti e Estados Unidos tornou-se frequentemente a dupla ou tripla pertença de culto afro-
americano ou de uma cerimônia new age. Se considerarmos o sincretismo, em sentido mais amplo, como 
adesão simultânea a vários sistemas de crenças, não só religiosas, o fenômeno se expande notoriamente 
(...). O uso sincrético de tais recursos para a saúde costuma ir junto com fusões musicais e de formas 
multiculturais de organização social, como na santería cubana, no vodu haitiano e no candomblé 
brasileiro. (CANCLINI, 2008: XVIII)  
3 Babalorixá: Sacerdote. O mesmo que pai-de-santo 
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Em nossa pesquisa buscamos compreender como a ressignificação do 

rito aconteceu, sendo que para isso nos apoiamos na formação de Pai Joaquim 

na religião, perpassando pela influência sofrida durante a sua vida que moldou 

o candomblé hoje tocado por seus herdeiros, e identificar uma possível 

ressignificação do rito por parte dos mesmos.  

Nascido na cidade de Goiás em 25 de Outubro de 1940, Joaquim dos 

Anjos de Souza veio para capital ainda criança com sua mãe, Maria dos Anjos 

Alcântara de Souza, e seus irmãos. Na juventude manteve contato com 

espiritismo de Alan Kardec, e a fé aos santos cristãos através da figura de sua 

mãe. Características herdadas por Pai Joaquim ou o Vô Santana, como era 

carinhosamente chamado por seus “netos” de coração. 

De personalidade forte, Pai Joaquim foi um dos grandes nomes do 

candomblé goiano, e seu amor pela religião fez com que a mesma tornasse 

uma tradição familiar, mantida por seus herdeiros. A perpetuação do rito por 

parte dos herdeiros do babalorixá objetiva nossa pesquisa. 

Pai Joaquim de Xangô tocou seus tambores juntamente com seus 

amigos e familiares em Goiânia no setor Serrinha na década de 1970, no setor 

Fama nas décadas de 1980, 1990 e início dos anos 2000. Atualmente seus 

descendentes de santo e sangue dão continuidade ao rito, dando continuidade 

a essa tradição familiar.  

Os ritos4 são formas de representação da memória, algo que podemos 

observar durante as entrevistas realizadas para esta pesquisa. A fala de alguns 

de nossos entrevistados deixa claro este aspecto de sobrevivência do rito do 

babalorixá Joaquim de Xangô, como podemos observar em alguns trechos da 

fala do filho-de-santo e sobrinho de Pai Joaquim, o zelador Jadson: 

 

“Todos na casa são filhos de Xangô e seguem a sua descendência.” 
 
“A magia dele era linda, feita com amor.” 
 
“O candomblé que meu pai me ensinou, que procuro dar seqüência, 
principalmente para as crianças da casa.” 
 
 

                                                 
4 “El “mantenimiento” de la tradición, el respecto a las constumbres y la repectición de ritos 
evidentemente suponen la memoria nos juega malas pasadas. Para tener el sentimiento de preseverar  en 
su ser, la sociedad( los individuos que la componen) mantiene la ficción  de la herancia de un conjunto de 
prácticas  que, si se resptan, podrían garantizar sú propia reprodución” ( CANDAU,2006,p.104) 
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“Aqui nós temos a continuidade, pois ainda fazemos o rito como 
nosso pai nós ensinou.” 

                            

                            (Entrevista com Jadson Nascimento de Lima; fita 01; 30/05/2010) 

 

A fala do zelador Jadson ressalta o que Candau compreende como  

“perpetuação da memória” podendo ser observada no rito praticado pelos filhos 

e netos de santo de Pai Joaquim.  Ele ainda salienta que: “El recuerdo tal como 

aprece en el relato de vida nos permite ver que la memoria tanbién es una arte 

de la narración.”5 

Partindo da afirmação de Candau, em que a memória é também a arte 

de narrar, as entrevistas são nossas principais fontes para realização deste 

trabalho, pois a história de vida do babalorixá Joaquim de Xangô nos é contada 

a partir da memória de seus descendentes, alimentada por um acervo 

composto por fotografias, vídeos, diários, alvarás e a tradição do rito 

continuado por seus herdeiros.  

Ao dizermos que o candomblé tocado no terreiro recebe influências 

familiares, entendemos a religião como uma tradição da família, sendo o 

babalaô primordial na formação e perpetuação do rito no seio familiar.  

 Observemos a importância do babalaô na inserção da religião no seio 

familiar, a partir da fala de sua sobrinha Marlene, que narra a primeira vez em 

que assistiu a uma festa-de-santo: 

Acho que eu tinha ente 06 ou 08 anos, não me lembro bem! 
Estávamos eu e minhas primas na casa da vó Dodô, quando o meu 
Tio Santana chegou na sua bicicleta e falou vamos ali.  
Fomos! Saímos da Fama por volta das 14 horas, chegamos ao 
terreiro tarde. Lugar estranho, com pessoas estranhas para nós.  
Meu tio nos largou ali e foi resolver outras coisas. Ficamos ali vendo 
toda a movimentação daquelas pessoas. Preparação de comidas, 
roupas, algo bastante diferente para nós. 
Quando nosso tio chegou já era tarde, e a festa já estava no fim. 
Assistimos a toda festa, mas pouco entendemos, pois tudo ali era 
muito novo para nós! 
(Entrevistada Marlene, Data 03/06/2010)  

 

A entrevistada conta que somente mais tarde, quando a religião já fazia 

parte da família, veio compreender aquele universo até então desconhecido 

que lhe foi apresentado por seu tio naquele dia.  

                                                 
5 CANDAU, 2006, p.104 
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Com o passar do tempo o candomblé se tornou religião de tradição 

familiar, particularmente com a formação do terreiro na casa de sua mãe 

carnal, no setor Fama. Isso aconteceu algum tempo após a morte de sua irmã-

de-santo Mãe Joaninha de Oxum.   

O babalaô Joaquim de Xangô iniciou na religião no terreiro Cabocla 

Juremeira no setor Serrinha em Goiânia, local onde por muitos anos ao lado de 

sua irmã-de-santo Mãe Joaninha, tocou Umbanda e mais tarde Candomblé, 

isso durante as décadas de 1960 e 1970.  

Podemos notar a importância do terreiro Cabocla Juremeira e de Mãe 

Joaninha na história de Pai Joaquim, por meio da fala de Damião, filho-de-

santo e parente do babalaô, em seu relato sobre o seu primeiro contato com o 

Babalorixá ainda no terreiro cabocla Juremeira: 

 

Meu primeiro contato com pai Joaquim foi através de uma madrinha 
minha, ela que era vizinha. 
Na época, eu era amigo do pessoal, dos meninos tudo, aí fui 
convidado para ir lá, né. 
Não pela minha madrinha, mas pelo Paulinho que freqüentava que 
era uns dos ogãns da casa né. 
 
Na serrinha era um lugar assim!!! Muito escondido né, não tinha 
muitas casas, não tinha quase nada né. 
 Mãe Joana como Mãe de santo era uma pessoa maravilhosa, 
respeitada, todo mundo gostava dela. 
Eu sou um pouco suspeito em falar dela, por que a admiração por ela 
era muito grande. 
Não só por ser mãe de santo, mais a pessoa que ela era. 
Ela tratava todo mundo muito bem 
 
Meu Pai Joaquim dentro da casa de santo sempre  tomou frente em 
tudo. 
Mesmo antes de ele ser raspado ele tomava frente a tudo, ele é quem 
arrumava, ele é quem organizava, ele é quem cuidava dos animais, 
ele era uma pessoa dentro da casa que se ele faltasse não tinha 
nada não tinha toque. 
 
  (Entrevista com Damião Ferreira- Fita 02; 06; 44: 30/05/2010) 

 

O relato de Damião é de grande importância para compreendermos a 

história do babalaô na religião, pois daqueles que hoje fazem parte do terreiro 

dos herdeiros de Joaquim, ele é um dos poucos que viveram a “Serrinha” 

juntamente com babalaô, podendo assim, narrar à importância do babolorixá 

no terreiro cabocla Juremeira - e a perpetuação do rito realizado no terreiro da 

Mãe Joaninha, na casa de seus herdeiros de santo. 
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Damião além de fazer parte da “Serrinha”, mais tarde também veio a 

integrar a família se casando com um das sobrinhas do Babalorixá, Jacirene. 

Quanto mais aprofundamos nossas pesquisas, mais nos deparamos com a 

relação religião e família, seja através de um novo relato recolhido, seja a partir 

do acervo.  

Algumas características foram essenciais para a formação desta 

tradição. Pai Joaquim fez seus primeiros toques de candomblé no setor Fama 

na casa de sua mãe de sangue, onde também recebeu o direito de se tornar 

babalorixá das mãos do Babalaô Italeuí, iniciando assim, uma nova fase de sua 

vida e de sua família. 

O recebimento dos direitos de se tornar babalaô é um dos marcos para 

os praticantes da religião, pois após a feitura como iaô, que é o rito de iniciação 

do praticante no candomblé, se torna um babalorixá, cargo mais alto atribuído 

ao adepto, que acontece somente após no mínimo sete anos de “feito”, e com 

a benção do orixá.  

O dono do orí de Pai Joaquim era Xangô, orixá da justiça, o senhor das 

batalhas. No Brasil ele ganhou aspectos sincréticos ganhando a representação 

do santo cristão São Jerônimo.  

Durante as entrevistas uma pergunta em comum foi feita aos nossos 

entrevistados: “O Pai Joaquim parecia com Xangô?” A resposta foi unânime, 

“Sim! ’’. Mas a descrição que mais nos chamou a atenção foi a do Pai-de-Santo 

de Pai Joaquim, o Babalaô Italeuí que o descreveu da seguinte maneira: 

Xangô encarnado! Só faltava o oxé, assim desenhado igual o da 
Tenda dos Milagres.  
Joaquim era a semelhança de Xangô, tanto Joaquim como outros por 
aí. Tem pessoas que é o próprio orixá encarnado na pessoa. Tem 
pessoas que é do orixá e não tem semelhança nenhuma, outros, já 
têm totalmente.  
Era o caso de Joaquim, ele era bem assim... (Pausa) Por que os 
africanos são mais ou menos daquele estilo dele né, só as 
vestimentas que são diferentes né! 
Principalmente filho de Xangô negro, digamos assim, filhos-de-santo 
de Xangô negro, parece que você está vendo o próprio Xangô alí! E 
Joaquim era um deles.  
 
(Entrevistas realizada com o Babalaô Iatleuí- Fita 1 -35:35 min. 
11/08/2010) 
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 As imagens acima são do orixá Xangô “encarnado”, à esquerda Pai 

Joaquim no transe do Xangô na sua festa de entrega do Deca em 1980, logo à 

direita, - Xangô – Ifanhin de Pierre Verger, fotografada na década de 1950, na 

já extinta República Popular do Benin.  

As fotografias ressaltam a declaração do babalaô Italeuí, sobre os filhos 

de Xangô, e a ligação África e Brasil, que segundo Verger foram tradições 

como as da República Popular de Benin, que atravessaram o Atlântico e 

perpetuaram o culto a Xangô nas Américas.  

 Verger ao pesquisar o culto dos orixás em terras brasileiras e africanas 

ressaltou algumas das características do rito a Xangô da África que 

perpetuaram no Brasil, mas ressalta as peculiaridades do culto brasileiro, são 

elas: 

... os ritmos batidos para Xangô são os mesmos. São ritmos vivos e 
guerreiros, chamados tonibobé e alujá, e são acompanhados pelo 
ruído dos “xerés”, agitados em uníssono.  
“No decurso de suas danças, Xangô brande orgulhosamente seu 
“oxé”, e assim que a cadência se acelera ele faz o gesto de quem vai 
pegar um “laba” imaginário, as pedras de raio, e lançá-las sobre a 
terra. O simbolismo de sua dança deixa, a seguir, aparecer seu lado 
licencioso e atrevido.  
(...)  
Na Bahia, diz-se que existem doze Xangôs: Dada, Oba Afonjá, 
Obalubé, Ogodô, Oba Kossô, Jakutá, Aganju, Baru, Oranian, Airá 
Intilé, Airá Igbonam, e Aira Adjaosi. (...)  
Os Airas seriam Xangôs muito velhos, sempre vestidos de branco e 
usando contas azuis (segi) em lugar de corais vermelhos, como os 
outros Xangôs. Ao que parece, teriam vindo da região de Savê.  
Xangô foi sincretizado com São Jerônimo no Brasil (...)  
(VERGER, 1992:140)  

                                                 
6 Imagem do álbum pessoal do Babalorixá Joaquim de Xangô, entrega de Deca em 1980.   
7 Verger, Pierre - Xangô - Ifanhin (Benin), ca. 1950 Matriz-negativo Fundação Pierre Verger (Salvador, 
BA) 



 9 

 

  Vimos que das características herdadas do rito a Xangô realizado na 

África, o ritmo, para Verger, ainda manteve a força dos tambores tocados no 

outro continente. 

Tivemos a oportunidade de participar de um toque a Xangô (festa 

destinada aos orixás), e observar os aspectos ressaltados por Verger sobre o 

toque dos tambores, e concluímos ser uma verdade.  

Bastide observa a importância dos instrumentos musicais da seguinte 

forma: 

...a cerimônia prossegue com o toque musical dos tambores que, 
sozinhos, sem acompanhamentos de cânticos ou de danças, falam 
aos orixás e pedem-lhes que venham da África para o Brasil. 
(...)  
Mas não e apenas os três tambores que têm o poder de evocar a 
vinda dos orixás; os aguidavis também, isto é, as baquetas com as 
quais são batidos e que, antes de serem utilizados, dormiram “junto 
dos deuses”, no santuário, para se impregnarem de força sagrada; 
ou, mais exatamente, sem dúvida, para entrarem em correspondência 
com os orixás.  
(BASTIDE, 2005:35) 
 

Por detrás do ritual de ligação entre humanos e orixás, temos os ogãns. 

São eles responsáveis por tocar tais instrumentos, que como podemos 

observar na fala de Bastide e Verger, são essenciais para que haja cerimônia.  

Os ogãns do terreiro são herdeiros de Pai Joaquim, que mantém o toque 

e os cânticos da forma que lhes foi ensinado pelo babalaô, por meio de uma 

tradição oral, pois o terreiro não possui um livro de cântico. Aqueles que 

passam a fazer parte da roda aprendem com seus irmãos-de-santo os cânticos 

de louvor.  

Os cânticos são entoados de maneira bastante organizada, puxado 

pelos ogãns e respondido por aqueles que estão na roda. Neste momento 

podemos notar o hibridismo cultural presente no rito, pois os cânticos entoados 

pelos filhos-de-santo alternavam do ioruba para o português, além de 

composições próprias de um dos herdeiros, o ogãn Jalison, que compõe as 

canções entoadas durante o toque. Aspectos estes que ressaltam a 

particularidade do rito como ato de perpetuação da tradição. 

Entendemos que o candomblé tocado pelos herdeiros de Pai Joaquim, 

além de um rito religioso, também é parte de uma tradição familiar, responsável 

por conceber identidades aos integrantes da família.  
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Partimos da idéia de tradição como elemento do processo de 

perpetuação de memória, responsável por conceber identidades. Segundo o 

antropólogo Jöel Candau, a relação memória e identidades são melhores 

entendidas quando vistas no seio familiar, que para ele além de conceber 

identidades próprias para o grupo, também é responsável por formar o que o 

autor chama de “memoria fuerte”. Observemos o trecho abaixo, em que o autor 

descreve tal característica: 

... la memoria y la identidad personales deben siempre integrarse con 
la memoria familiar, memoria furte que ejerce su poder mucho más 
allá de lazos aparentemente distendidos. Solidariedades invisibles,in 
impensado familiar,vinculan siempre a um individuo com sus 
ascendientes: la memoria familiar es nuestra “tierra”.  
(CANDAU, 2008:139) 

 

Podemos entender a idéia “memoria fuerte” da qual se refere Candau, 

como a essencial para que o indivíduo se entenda como parte do grupo, sendo 

que a memória aparece como integradora. O autor ressalta o quanto esse tipo 

de memória é primordial para formação do indivíduo como ser social, aspecto 

observado também pela pesquisadora Ruth Benedict, que ressalta as tradições 

como responsáveis por conceber identidades primordiais na formação do 

indivíduo, em especial quando apresentadas ainda na infância. Observemos o 

trecho abaixo: 

A história de vida individual de cada pessoa é acima de tudo uma 
acomodação aos padrões de forma e de medida tradicionalmente 
transmitidos na sua comunidade de geração para geração.  
Desde que o indivíduo vem ao mundo os costumes do ambiente em 
que nasceu moldam a sua experiência dos factos e a sua conduta. 
Quando começa a falar, ele é o frutozinho da sua cultura, e quando 
crescido e capaz de tomar parte nas atividades desta, as suas 
crenças, as incapacidades. 
(BENEDICT,1981:13)  

 

Os aspectos descritos por Benedict, explica o que presenciamos no 

terreiro dos herdeiros do Pai Joaquim, a participação das crianças no rito. 

Devemos ressaltar que a participação das crianças restringe-se a poucos 

momentos do culto, mas o bastante para tornar o candomblé um costume para 

elas.  

Não estamos fazendo uma análise simplista, de que a criança somente 

por fazer parte de uma roda fará com que o rito que se perpetue, mas, 
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compreendemos o rito como uma tradição familiar importante na formação 

identitária da criança. 

As crianças que descrevemos acima são netos dos filhos-de-santo de 

Pai Joaquim, formando aí uma terceira geração em que o candomblé faz parte 

de um costume familiar, sendo que seus pais viram os seus avôs na roda, e 

ainda crianças também já integravam a mesma, entoavam cânticos e sem 

muito entender, atribuíam tal tradição em sua vida, tornando-a parte de seu 

processo de concepção de identidade.  

Vimos aí, a tradição exercendo um dos seus papéis mais importantes, 

como parte de um projeto identitário de grupo é individual. O que presenciamos 

no terreiro é afirmação de uma identidade religiosa, que vai além da tradição 

familiar. 

A reafirmação da identidade religiosa é algo presente no cotidiano dos 

herdeiros, devido às represálias sofridas por parte de seus dos vizinhos 

protestantes. Os herdeiros contam achando engraçado às vezes em que o 

terreiro já foi cercado por sal, ritual que lembra os realizados na Europa 

medieval contra as bruxas. 

 Mostrando que em pleno século XXI rituais religiosos como o 

candomblé, ainda sãos desconhecidas por grande parte da população, que o 

caracterizam como algo “demoníaco”. O que não é verdade! 

 Observamos em nossa pesquisa a riqueza do culto no candomblé a 

partir do rito ao orixá Xangô, entidade ancestral dos herdeiros de Pai Joaquim.  

A pesquisa sobre Os filhos de Xangô se encontra em andamento, na 

qual buscamos entender como o candomblé se tornou uma tradição familiar, 

responsável por conceber identidades aos herdeiros. E para isso partimos da 

perpetuação do culto ao orixá ancestral do terreiro Xangô, por meio do acervo 

familiar existente, e as entrevistas recolhidas para elaboração da pesquisa para 

dissertação de mestrado. 
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Documentos: 

Entrevista com Jadson Nascimento de Lima; fita 01; 30/05/2010 

Entrevista com Marlene Raimunda de Melo Santos, Data 03/06/2010 

Entrevista com Damião Ferreira- Fita 02; 06; 44: 30/05/2010 

Entrevistas realizadas com o Babalaô Iatleuí- Fita 1 -35:35 min. 11/08/2010 

Imagem do álbum pessoal do Babalorixá Joaquim de Xangô, entrega de Decá 

em 1980.   
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