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RESUMO 

 

Esta dissertação é uma análise dos trajes de Candomblé que pertenceram a Nóla de Araújo, 

considerada a primeira mulher luso-descendente a tornar-se adepta do Candomblé no Terreiro 

da Casa Branca do Engenho Velho. Os trajes em análise compõem o acervo do Museu do 

Traje e do Têxtil do Instituto Feminino da Bahia. Para sua construção adota-se a metodologia 

da cultura material de Prown (1987) e Andrade (2006) que permeia primeiro por um contexto 

até chegar ao objeto. Portanto, esta pesquisa apresenta discussões sobre classe, gênero e raça 

no Candomblé, e a construção do circuito de feitura do traje para a compreensão de seu 

caráter como objeto híbrido e mestiço e seus simbolismos. Contribuindo assim, de maneira 

significante sobre os conhecimentos acerca dos trajes de Candomblé, historiografia da 

indumentária, e discussões de gênero na cidade do Salvador - BA. O objeto é estudado sob a 

perspectiva de ser um objeto de arte afro-religiosa, de design brasileiro e da indumentária 

como documento.  

Palavras-Chaves: Trajes de Candomblé, Indumentária, Acervos têxteis brasileiros, Design, 

Arte afro-religiosa, Relações de gênero, Relações sociais. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is an analysis of Candomblé costumes that belonged to Nóla de Araújo, 

considered the first Luso-descendant to become adept of Candomblé in Terreiro da Casa 

Branca do Engenho Velho. The costume studied is from the collection of the Museu do Traje 

e do Têxtil of the Insituto Feminino da Bahia. For the research adopted culture material 

methodology of Prown (1987) and Andrade (2006) that permeates first an contexto to reach 

then the object. Therefore, this study presents discussions of class, gender and race in 

Candomblé, and the know-how of this kind of costume for understanding the hybridism, 

mestization and symbolisms of the object. This research contributing to knowledge about 

Candomblé costumes, historiography of clothing, and gender discussions in the city of 

Salvador - BA. The object is studied from the perspective of being an object of african-

religious art, Brazilian design and clothing as a document.  

Key-words: Candomblé costumes, Clothing, Brazilian textile collections, Design, Brazilian 

african-religious art, Gender, Social relations. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 Apresentação 

Roupa, traje e indumentária. A priori, serão apresentadas as definições destas três 

palavras para melhor compreensão do objeto, do percurso teórico metodológico que constitui 

essa pesquisa, bem como de seu objetivo e discussões no decorrer de cada capítulo. 

De acordo com o Dicionário Analógico Aulete, disponível de forma online: Roupa é 

qualquer peça (ou conjunto de peças) com a qual se cobre o corpo para protegê-lo, ocultá-lo 

e/ou enfeitá-lo
1
; Traje é o vestuário que se usa habitualmente ou que é próprio de uma 

profissão, vestes, fato, roupa, trajo
2
; Indumentária é aquilo que a pessoa veste, a arte e 

história dos trajes, as vestimentas de dada época, classe, povo
3
. 

Ao mesmo tempo em que estas três palavras são usadas cotidianamente como 

sinônimas, elas também apresentam suas particularidades e podem se complementar. Para esta 

pesquisa a roupa será usada para determinar uma peça que se cobre o corpo (por vezes a 

palavra peça poderá aparecer como sinônimo), o traje será usado para designar um conjunto 

de roupas com um uso específico e a palavra indumentária quando se englobar as roupas e 

os trajes de específico uso e função e de épocas determinadas. 

Agora que os pormenores foram explicados, deve ser contado que a vontade de 

trabalhar com acervos de indumentárias teve início quando ainda era aluna da graduação em 

Design de Moda pela Universidade Federal de Goiás (UFG), onde tive contato com o figurino 

de uma tradicional festa católica da cidade de Pirenópolis - GO. Ainda durante o 

desenvolvimento da pesquisa de trabalho de conclusão de curso na graduação, surgiu um 

interesse pessoal de levantar dados sobre os museus brasileiros que tinham em seus acervos 

indumentárias históricas. Desta forma, conheci o Museu do Traje e do Têxtil do Instituto 

Feminino da Bahia localizado no bairro de Politeama, na capital do estado: Salvador. 

Na época, em uma visita a cidade do Salvador decidi explorar o Museu do Traje e do 

Têxtil. Logo, comecei a questionar: Quais histórias poderiam ser contadas através dessas 

roupas históricas expostas? O que elas poderiam dizer sobre as pessoas a quem pertenceram? 

Foi a partir desses questionamentos que surgiram os primeiros objetivos para o pré-projeto 

                                                 
1
 Disponível em <http://www.aulete.com.br/roupa> Acesso em: 20/10/2015. 

2
 Disponível em <http://www.aulete.com.br/traje> Acesso em: 20/10/2015. 

3
 Disponível em <http://www.aulete.com.br/indumentaria> Acesso em: 20/10/2015. 
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que seria apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV) da Escola 

de Belas Artes (EBA) da Universidade Federal da Bahia (UFBa). 

Ao entrar no programa, o desafio era o de pesquisar e desenvolver uma análise a partir 

de três indumentárias que tivessem pertencido a três mulheres de classe, raça e períodos 

históricos diferentes, mas que se comunicavam entre elas. O recorte se daria para o período do 

final do século XIX e início do século XX.  

Contudo, foi pesquisando para escrever um artigo para a disciplina de Artes Visuais na 

Bahia ministrada pelo Profº Drº Luiz Alberto Freire, já como aluna regular do mestrado do 

PPGAV, que as 81 peças que compõem os trajes de Candomblé de Georgeta Pereira de 

Araújo, também conhecida por Nóla de Araújo, e que se encontravam no acervo do Museu do 

Traje e do Têxtil, foram encontradas.   

Diante deste achado, pois as roupas estavam guardadas e fora de exposição do grande 

público, foi tomada a decisão de focar a análise das roupas da dissertação, para a coleção de 

trajes de Candomblé de Nóla, por observar e reconhecer a riqueza de história e materiais que 

se encontravam perante esta pesquisadora. 

Tratando desde o início desta pesquisa estes trajes com muito respeito pela religião de 

matriz africana, o título escolhido para a dissertação, a princípio era: Os trajes sagrados de 

Nóla de Araújo, pois desde a gênese, apresenta-se este objeto de pesquisa com o significado 

que estes trajes têm para as pessoas que são adeptas da religião do Candomblé: sagrados.  

 O subtítulo era “Pespontos na história do traje de Candomblé”, fazendo referência a 

um tipo de costura manual de acabamento, que é popularmente conhecida por reforçar e 

ornamentar as partes costuradas. Deste modo este conceito se aplica no subtítulo, pois a 

relevância dessa pesquisa está não apenas na beleza visual dos trajes em estudo, mas também, 

na forma enriquecedora de seu tema e consequentemente, no reforço da importância de seu 

conteúdo para a as áreas da cultura, historiografia do design de moda e arte afro-religiosa. 

 Contudo, após a banca de qualificação, foi proposta a mudança de título e do subtítulo 

para a apresentação atual: “Pespontos nos trajes de Candomblé: Os trajes sagrados de Nóla de 

Araújo.”. O significado de pespontos foi ampliado para “tipo de costura em que a agulha entra 

no tecido um pouco atrás do lugar e que saiu; acabamento externo de costura com pontos mais 
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largos feitos à mão ou à máquina, com linha da mesma cor do tecido ou não”
4
. Assim, os 

pespontos permitem ainda que se possa ir e voltar na costura desta pesquisa, no que condiz 

aos trajes de Candomblé, para alcançar o objetivo da análise dos trajes de Nóla. 

1.2 Objeto 

O objeto de estudo desta investigação são os trajes sagrados de Nóla de Araújo, como 

dito anteriormente, integram o acervo do Museu do Traje e do Têxtil. Das 81 peças que se 

encontram no museu, foram escolhidos para analise: uma bata, um camisú, um ojá, uma saia, 

e um pano da costa. São exemplares bem conservados da indumentária de Candomblé da 

Bahia e de objetos de arte da cultura afro-brasileira. 

Estudar indumentárias e consequentemente trajes como no caso do traje de 

Candomblé, abarca uma série de desafios para elaborar uma aprofundada e detalhada análise. 

Pois como é possível constatar a partir da exposição das pesquisadoras de trajes históricos 

Teresa Cristina de Paula e Rita Andrade (2009, p.2) “Objetos têxteis são densos de camadas 

culturais e sua investigação em contextos educativos e culturais podem contribuir para o 

conhecimento, ensino e aprendizagem nas ciências humanas e nas artes.”. Logo, esses 

desafios só são possíveis de resolução quando se descamar esses objetos na tentativa de 

compreendê-los, alcançando seu núcleo cultural.  

Ainda sobre a investigação de indumentárias, temos Daniela Calanca, pesquisadora 

italiana e professora na Università di Bologna, em seu livro de referência História social da 

moda (2008, p.16), acrescentando sobre a indumentária como objeto de pesquisa: 

Como objeto de pesquisa, de fato, a indumentária é um fenômeno completo porque, 

além de proporcionar um discurso histórico, econômico, etnológico e tecnológico, 

também tem valência de linguagem, na acepção de sistema de comunicação, isto é, 

um sistema de signos por meio do qual os seres humanos delineiam a sua posição no 

mundo e a sua relação com ele. 

Ou seja, a partir dos elementos como: cores, formas, texturas, bordados, costuras; as 

indumentárias apresentam um sistema que lhes proporciona um caráter comunicativo. As 

roupas e os trajes, consequentemente, começam a apresentar suas subjetividades, sendo um 

objeto que tem capacidade de durar no tempo apesar do corpo ir. Desta forma, deixa nos 

                                                 
4
 Disponível em: <http://www.priberam.pt/dlpo/pesponto> e <https://pt.wiktionary.org/wiki/pesponto>. Acesso 

em 08/03/2016. 
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elementos um pouco do sujeito, das memórias, um legado. Permanece em um bem material 

inúmeras imaterialidades, sejam elas do lado direito ou dos avessos. 

Portanto, os desafios estão concentrados na visão que o objeto tem dentro desta 

pesquisa. Assumem o caráter de uma indumentária que não é simplesmente usada no dia-a-dia 

de alguém, mas são roupas específicas que formam um traje designado para um 

ritual/cerimonial de uma religião, assim, carregarão consigo uma série de símbolos e 

significados peculiares.  

A perspectiva é que sejam analisadas como um objeto que nos permita conhecer uma 

pessoa, uma religião, tradições e entrelace a partir dos seus pespontos todo esse conjunto 

específico de características e elementos que o constituem. E como esses trajes poderiam 

abordar todos esses assuntos? 

Carrego comigo, desde que comecei os estudos com materiais têxteis que: 

Indumentárias, bem como roupas e trajes, são capazes de nos contar histórias. São objetos 

narradores, falantes, e que com o passar dos anos estão repletos de memórias. A materialidade 

narra desde a feitura, por onde passaram até o descarte. Lembrando que as indumentárias, 

trajes e roupas encontradas nos museus, não são descartes e sim, objetos sem corpo e que 

estas estão lá para observarmos, estudarmos e quem sabe entendermos, um pouco que seja 

dessa trajetória. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Entender o circuito de feitura dos trajes de Candomblé enquanto objeto híbrido, 

comunicativo, de arte afro-religiosa e de design de moda brasileiro, e a partir deste caminho, 

ter subsídios para análise dos trajes de Nóla de Araújo de acordo com a metodologia de 

Prown (1987) e Andrade (2006). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Contextualizar o papel e a importância das mulheres no Candomblé; 

 Apresentar a trajetória de uma mulher branca e da elite baiana que aderiu a uma 

religião de origem africana; 
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 Ordenar e apresentar o circuito do traje de Candomblé para as áreas de arte, cultura, 

design e moda; 

 Destacar a importância do objeto de pesquisa em uma análise histórico-social; 

 Analisar uma indumentária em todos seus aspectos, revelando novos achados e 

reafirmando outros, ampliando o conhecimento sobre cultura material brasileira.  

 

1.4 Metodologia 

A metodologia eleita para desenvolver esta pesquisa é o resultado de um estudo 

realizado pela Prof.ª Dr.ª Rita Morais de Andrade apresentada no seu artigo Por debaixo dos 

panos: cultura e materialidade de nossas roupas e tecidos (2006)
5
, a partir de suas 

considerações sobre o Método de Jules Prown, professor de história da arte e de cultura 

material na universidade de Yale, entrelaçado ao próprio método de Prown, apresentado no 

artigo de referência Mind in Matter (1982).  

No artigo de Jules Prown (1982), seu método é apresentado como uma introdução aos 

estudos da cultura material. Entre discussões sobre a importância dos estudos da cultura 

material e a apresentação de significados e conceitos para que o autor desenvolva o método, 

ele apresenta a classificação dos objetos para a facilitação da análise dos mesmos e dentre 

essas nos concentramos na terceira categoria, classificada pelo autor como adornos, e que 

envolve: joias, roupas, estilos de cabelos, cosméticos, tatuagens e outras alterações em/nos 

corpos.  

Nesta categoria o autor destaca o estudo das roupas: 

Adornos, especialmente roupas, tem, como nas artes aplicadas (outra categoria), a 

vantagem de poder abranger uma ampla gama de funções cotidianas e de incorporar 

uma descomplicada relativa parceria de função e estilo que permite o isolamento e o 

estudo de estilo. A potência deste material como evidência cultural pode ser testado 

pelo simples ato de criticar a roupa de alguém; A reação é muito mais intensa do que 

a que provoca da crítica comparando uma casa, um carro, ou um aparelho de 

televisão. A crítica de roupa é levada como algo pessoal, sugerindo uma alta 

correlação entre roupas, identidade pessoal e valores. Apesar de o adorno pessoal 

prometer ser uma veia particularmente rica para os estudos de cultura material, até o 

momento um pequeno significante trabalho tem sido feito com ele. (PROWN, 1982, 

p. 13). 

                                                 
5
 Também de um artigo anterior: ANDRADE, Rita. ‘A Roupa como documento histórico – uma nova abordagem 

em estudos sobre Moda’. In: Espaço Crítico (www.modabrasil.com.br), abril de 2001. Disponível em: 

<http://www2.uol.com.br/modabrasil/espaco_critico/roupa_doc/>. Acesso em 05/06/2015.  
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Sobre a metodologia, Jules Prown descreve o passo a passo de seu método: descrição, 

análise substancial, conteúdo, análise formal, dedução, comprometimento sensorial, 

comprometimento intelectual, resposta emocional, especulação, teorias e hipótese, programa 

de pesquisa. Como é possível observar, o método de Prown tem seu princípio na descrição do 

objeto e depois de toda análise do contexto e dos conteúdos que envolve o objeto não apenas 

fisicamente é que se parte para a especulação, as teorias e sua continuidade até se concluir no 

programa de pesquisa. 

Adaptando este método, entre outras discussões abordadas por outros estudiosos que 

trabalham com o vestuário, Andrade (2006), apresenta um método conciso que é composto 

das seguintes etapas: observação das características físicas, descrição ou registro, a 

identificação, exploração ou especulação do problema, pesquisa em outras fontes e programas 

de pesquisa. 

No primeiro contato que se teve com os trajes de Candomblé de Nóla, foram feitas 

todas essas etapas apresentadas por Andrade, e, após a especulação do problema decidiu-se 

costurar este método com o apresentado por Prown, para obter o resultado mais próximo do 

esperado. Logo, começaram as especulações que levaria aos objetivos específicos desta 

pesquisa.  

Sentiu-se assim a necessidade de estudar toda a contextualização do objeto, lembrando 

principalmente das características que ele pode agregar e que ele pode e deve tornar-se o 

narrador desta pesquisa, para depois se concluir a análise. E foi seguindo essa linha de 

raciocínio que foi estruturada a dissertação, bem como o percurso de embasamento teórico. 

  

1.5 Organização da dissertação 

 Como já dito anteriormente, foi usado como aporte para a organização da pesquisa e 

consequentemente da dissertação, os passos progressivos designados pela metodologia de 

Prown (1982) e Andrade (2006), contudo, foi necessário primeiramente tentar entender o que 

era o objeto em estudo para o Candomblé e depois tentar conhecer um pouco sobre o universo 

dessa religião, já que a pesquisadora não é adepta. 

 A pesquisa tornou-se mais que um desafio no quesito de escrever sobre uma religião 

que não era a que esta pesquisadora frequentava, até então, não se tinha o mínimo de contato e 

mais ainda por tentar escrever tendo em mente que todos os assuntos devem ser tratados com 
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o carinho e o devido respeito que não só a religião do Candomblé merece, mas também os 

trajes sagrados. Até porque eles carregam uma história de luta do povo afrodescendente e de 

luta contra os pré-conceitos formados por quem não é adepto e isso, infelizmente, é algo que 

perdura na sociedade até os dias atuais. 

  Foi necessária uma rigidez quanto ao recorte proposto para discussão no primeiro 

capítulo, para não se perder em meio a tantas outras discussões que o Candomblé pode 

proporcionar e que funciona facilmente como uma teia, onde tudo está de certa forma 

interligado. Mas atenta-se aos pespontos da pesquisa e da escrita, que pode avançar ou 

retroceder em determinadas discussões quando for pertinente. Assim, focou-se nas questões 

de gênero, classe e raça e começou-se a escrever: A Mulher e o Candomblé, título do segundo 

capítulo. 

 Neste capítulo então, faz-se um breve relato sobre a história da construção e 

constituição do Candomblé enquanto religião no território brasileiro. Ou seja, o contexto do 

objeto a ser analisado. Logo, percebeu-se que a discussão não se restringiria a gênero, classe e 

raça, mas ainda a memória da cultura de um povo e principalmente o território que ocupou e 

tem ocupado. Assim usa-se os conceitos: 

Relação de gênero, classe e raça: Por perceber a importância que a mulher negra teve 

e tem no processo de construção e resistência do Candomblé, os debates sobre as questões de 

gênero faz-se presente, pois a cultura afro-brasileira traz consigo as questões sobre a 

matrifcolidade e a matrilinearidade. Ampliam-se os questionamentos quando uma mulher 

branca se insere no Candomblé, pois existe uma troca de papéis e autoridades até então 

vigentes na hierarquia da sociedade da época, ainda moldada com fortes heranças do sistema 

patriarcal e baseada no sistema de classes. 

A ativista social e feminista estadunidense bell hooks, que deseja que a grafia de seu 

nome esteja em letras minúsculas, escreveu em seu artigo Luta de Classe Feminina (2013), 

sobre a relação de classe e raça entre o gênero feminino e suas discussões em uma sociedade 

patriarcal, reconhecendo que “a diferença de classe e a forma como ela divide as mulheres foi 

uma questão discutida pelas mulheres no movimento feminista muito antes da questão de 

raça”. E que “mulheres negras estavam claramente no fundo do totem econômico”, o que era 

realidade na sociedade, mas que esse contexto era invertido quando o cenário da discussão 

passa a ser o terreiro. 
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É importante definir que o conceito de raça empregado neste trabalho aproxima-se ao 

conceito da antropologia social de que “as raças são, cientificamente, uma construção social e 

devem ser estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das ciências sociais, que trata das 

identidades sociais. Estamos, assim, no campo da cultura, e da cultura simbólica.” (grifo 

nosso, WADE, 1997 apud GUIMARÃES, 2008). 

Território: Não o ver a partir de uma definição estática e sim, dinâmica. Ou seja, 

lugar repleto de inter-relações e que proporciona a relação recíproca entre o território, a 

sociedade, a cultura, influenciando assim de maneira ímpar no corpo social do indivíduo. O 

geógrafo baiano Milton Santos (2001, p.80) afirma: “o território (...) tem um papel ativo na 

formação da consciência. O espaço geográfico não apenas revela o transcurso da história 

como indica a seus atores o modo de nela intervir de maneira consciente.”. 

Os filósofos franceses Deleuze e Guattari (1997, p.108), são conhecidos por suas 

discussões sobre territórios existenciais, pois compreendem o território associado entre os 

sentidos subjetivos, sociológicos além do geográfico e principalmente “liberação de matérias 

de expressão, no movimento da territorialidade” formam “a base ou o solo da arte”. Aliada a 

esta definição, a pesquisadora de moda Cristiane Mesquisa (2015, p.20) afirma “território 

existencial pode se constituir a partir de sinais visuais, tais como cores, formas e volumes, ou 

seja, por um conjunto de componentes expressivos”. Desta forma pode se instalar em um 

território para habitar ou no movimento de construção territorial, quem o habita, possa ser 

lançado para fora. 

Memória: O filósofo e historiador italiano Paolo Rossi (2010, p.01) define que: “a 

memória parece referir-se a uma persistência, uma realidade de alguma forma intacta e 

contínua; a reminiscência (ou anamnese ou reevocação), pelo contrário, remete à capacidade 

de recuperar algo que se possuía antes e que foi esquecido”. Portanto, a memória encontra-se 

na construção ou reconstrução de uma identidade, como no caso dos que foram escravizados; 

nas tradições e na cultura que tentaram estabelecer.  

Para o próximo capítulo, a memória também se faz presente nos processos de feitura 

do traje e nos bordados que são passados de geração em geração e como considera o professor 

Peter Stallybrass (2012, p.14): “A roupa tende, pois, a estar poderosamente associada com a 

memória ou, para dizer de forma mais forte, a roupa é um tipo de memória. Quando a pessoa 

está ausente ou morre, a roupa absorve sua presença ausente”. Esta última colocação é levada 
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em consideração no último capítulo, quando as roupas do acervo de Nóla são analisadas, pois 

são roupas sem o corpo, mas mantiveram sua presença. 

 Para o terceiro capítulo, “Os trajes de Candomblé”, a discussão foca especificamente 

no objeto de pesquisa. Primeiramente, pretende-se apresentar os trajes como um objeto de arte 

afro-religiosa, design e moda, pois a partir desses três conceitos é que se formam as bases 

dessa pesquisa e pode ser explanada a relevância do desenvolvimento deste estudo de acordo 

com a linha de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais a qual o projeto é 

vinculado: Arte e design – processos, teoria e história.  

Então, apresenta-se o estudo realizado para estabelecer o percurso de feitura do traje 

de Candomblé, o circuito, pensando nos materiais, nas costuras, na modelagem, nos bordados, 

nas rendas e nos simbolismos que este traje tem para que seja construída a história do próprio 

traje, saber suas influências a partir da história da indumentária e da própria cultura afro-

brasileira. Este capítulo foi escrito a partir de entrevistas com costureiras e bordadeiras de axé, 

que detém o conhecimento da fabricação, para compreender este traje em seu caráter híbrido e 

mestiço. 

Hibridismo e Mestiçagem Cultural: Para começar a entender a discussão que se 

seguirá, o historiador francês Serge Gruzinski (2001, p.42) que será o apoio teórico quanto ao 

assunto, diz: “a mistura dos seres humanos e dos imaginários é chamada de mestiçagem. (...) 

Em princípio, mistura-se o que não está misturado (...). O mesmo acontece com o termo 

‘hibridismo”. 

Outra pesquisadora que elucida este conceito, e principalmente, a partir de sua 

pesquisa fez com que se compreendesse que o objeto mestiço para ser entendido seria 

necessário estudar a sua fabricação, é a pesquisadora baiana e designer Ana Beatriz Simon 

Factum (2009), que ao estudar a Joalheria escrava baiana e a sua construção, primeiro 

atentou-se brevemente as mestiçagens do traje da baiana, mas que não era seu objeto para 

tamanho aprofundamento. Contudo, quando esmiuçou o seu objeto de pesquisa, fez com que 

se compreendesse que este também seria o caminho para analisar e complementar as 

metodologias eleitas. 

 No capítulo final “O traje sagrado de Nóla de Araújo”, depois de todos os estudos 

realizados sobre o circuito do traje, é que a análise se apresenta. Como fontes de pesquisas 

além do material teórico e vários estudos que alicerça essa dissertação, contaremos com a 
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colaboração de pessoas que conheceram Georgeta Pereira de Araújo para enfim apresentá-la 

como adepta do Candomblé, lembrando que este é o foco desta pesquisa, a vida religiosa de 

Nóla e na sequência apresentar a coleção dos trajes de Nóla no Museu do Traje e do Têxtil e 

por fim as práticas existentes nos seus trajes sagrados. 

 Como a coleção é extensa e cada traje tem várias camadas culturais, elegeu-se uma 

peça de cada tipo, dentre: camisús, ojás, batas, saias e panos da costa, para um 

aprofundamento maior na análise. A escolha foi guiada a partir de trajes que tivessem ao 

mesmo tempo ligações com a feitura tradicional dos trajes de Candomblé, mas que também 

poderiam ser vistas particularidades de Nóla e as constibuições que ela levou para a 

construção dos seus trajes. Desta forma, mesmo que a construção do circuito do traje de 

Candomblé fosse um processo híbrido/mestiço, poderia Nóla contribuir para ampliar ainda 

mais esse processo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uma distinta sacerdotisa da Bahia chamou a sua cidade de 

‘Roma Negra’, devido à sua autoridade cultural; foi aí que as 

mulheres negras atingiram o auge de eminência e poder, tanto 

sob a escravidão como após a emancipação. Controlando os 

mercados públicos e as sociedades religiosas, também 

controlaram as suas famílias (...).” 

Ruth Landes, A cidade das mulheres (2002, p.351).
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Capítulo 2 

A MULHER E O CANDOMBLÉ 

 

 Há diferentes maneiras em que poderia ser trabalhada a análise dos trajes sagrados de 

Nóla de Araújo. A escolha para esta pesquisa foi pautada a partir do contexto de que Nóla era 

uma mulher branca, que pertencia a uma família baiana tradicional e consequentemente 

frequentava a alta sociedade da cidade do Salvador e ao tornar-se filha de santo em um 

terreiro de Candomblé da capital baiana, se imerge em um contexto diferente do que lhe era 

de costume desde a sua infância na cidade de Cachoeira, região do recôncavo baiano. 

 A partir dessas observações e devido um dos métodos de análise eleito nesta 

investigação – o método de Jules Prown, cuja prioridade é o objeto como fonte de pesquisa, 

porém sem isolá-lo de seu contexto histórico (Andrade, 2006). Faz-se necessário aprofundar 

nas questões de gênero, classe e raça, território e memória, que permeiam o contexto. Pois, 

Nóla se insere em uma religião afro-brasileira, onde existe uma forte história da presença e 

luta feminina negra, escolhe justamente um terreiro de linhagem matriarcal e seu ano de 

iniciação: 1943 mostra um contexto social onde ainda existem heranças de um sistema 

patriarcal e uma perseguição aos terreiros de Candomblé na Bahia. 

 No presente capítulo será abordado o papel feminino no Candomblé e parte da história 

de luta da mulher negra, a importância de uma mulher branca escolhendo o Candomblé como 

religião e apresentar o terreiro onde Nóla fez santo: o Terreiro da Casa Branca do Engenho 

Velho. 

 

2.1 A mulher negra e o Candomblé 

 Existem vários autores e obras de referências que explicam com muita precisão a 

história do Candomblé no Brasil, processo de iniciação, os rituais, os orixás, dentre vários 

outros assuntos importantes para entender e aprender sobre essa religião.  

Desses estudiosos, é necessário destacar: Roger Bastide (1989), sociólogo francês e 

que no Brasil pesquisou as religiões afro-brasileiras; Edison Carneiro (1991), pesquisador 

baiano da cultura afro-brasileira; Reginaldo Prandi (1996), pesquisador paulista e que também 
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se dedicou aos estudos afro-brasileiros e Raul Lody (1987), antropólogo brasileiro formado 

pela Universidade de Coimbra e que também tem vários estudos nas religiões afro-brasileiras.  

A partir das obras desses autores, muitas outras dissertações e teses que abordam as 

temáticas referentes ao Candomblé, fazem um levantamento e análise desses estudos. 

Portanto, o recorte na história dessa religião que é pertinente a essa pesquisa são as discussões 

de gênero, classe e raça, logo, não será feito nenhum levantamento da história completa do 

Candomblé. 

 O Candomblé é descrito como uma “organização social” que “contribui para 

restabelecer aos negros e afrodescendentes vínculos baseados em laços de parentesco 

religioso do qual foram destituídos de referência devido a escravidão”. Em um processo 

chamado de “reinvenção” da África no Brasil, Alessandra Nascimento (2010, p. 939), 

pesquisadora de religiões afro-brasileiras, retrata a importância dessa religião para reelaborar 

a identidade social e religiosa dos negros no período pós-escravidão, pois é dessa forma que 

ele tenta se estabelecer “social e culturalmente como negros brasileiros no seio da sociedade 

brasileira”. 

 Desde o começo da formação do Candomblé no Brasil e principalmente na Bahia e sua 

posterior expansão após o fim do sistema escravocrata, vários pesquisadores e dentre eles 

destaca-se Ruth Landes, etnóloga estadunidense que viveu por um tempo na Bahia e que 

devido a essa experiência e contato com o Candomblé escreveu a sua obra de referência A 

cidade das mulheres (1967), apresentam o Candomblé como uma religião marcada pela forte 

presença feminina não apenas como adeptas, mas o mais importante: na liderança. Fato este 

que se destaca, porque em outras religiões, tais como: catolicismo, protestantismo, judaísmo, 

entre outras, não se presencia mulheres liderando os cultos, como acontece no Candomblé. 

Na maioria dos estudos de gênero que permeiam o período escravocrata brasileiro, é 

sempre destacado que a maneira que as mulheres tinham de conseguir sobreviver e resistir ao 

processo da escravidão depois que aportavam no país, era diferente da dos homens negros. A 

própria escravidão, de acordo com a historiadora social da Universidade de São Paulo, Maria 

Odila Leite da Silva Dias (1984, p.159) “é por sua própria natureza ruptura e desenraizamento 

cultural e, pois, um sistema incompatível com tradições e neutralizadora de costumes étnicos 

e de heranças atávicas”. A mesma autora ainda acrescenta que este tipo de “Regime forçado 

de trabalho implicava ruptura com o meio social, religião dos ancestrais, da tribo, da vida 
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gregária e da própria parentela de sangue”.  Logo, no que condiz a religião, se torna uma das 

muitas formas de se resistir à escravidão e as mulheres são pertinentes nesse movimento: 

Entre as inúmeras formas encontradas pelas escravas para enfrentar as adversidades, 

estava o recurso à religião e à magia. O acesso das escravas ao mundo espiritual era 

feito através de plantas, folhas e raízes, colhidas segundo costumes secretos 

oriundos da África. Além de exercerem importante papel como agregadoras da vida 

comunitária, mantenedoras e divulgadoras de costumes culturais advindos da África, 

as escravas mais velhas atuavam também como feiticeiras e curandeiras. Lançavam 

mão de ervas para diversos fins, entre eles o de invocar os deuses. Eram elas 

também que distribuíam entre as demais escravas os obi, os “trabalhos” a serem 

feitos para agradar os deuses e garantir sua intervenção contra a violência dos 

capatazes, impedir os estupros, fornecer alimentos para os filhos pequenos e 

preservar sua saúde. Alguns acolhiam as mais jovens como afilhadas e as iniciavam 

no culto aos deuses, com promessas, amuletos, intermediando todo tipo de proteção 

sobrenatural (DIAS, 2012, p.369 e 370). 

De acordo com a cientista social que tem ampla experiência nas questões de gênero, 

memória e cultura afro-brasileira, Teresinha Bernardo (2005, p.2) “na África é o homem 

quem detém o poder religioso” e a troca desse poder para o feminino aconteceu na “diáspora 

africana” 
6
. Esse fato também é observado com os africanos levados para Minas Gerais e que 

foram interrogados pela Inquisição portuguesa a respeito dos seus hábitos a partir de suas 

crenças, como: as benzeduras, curandeirismo, adivinhações, tudo que era considerado 

“magia”, assim, segundo um dos pioneiros nas pesquisas de gênero e escravidão, Luciano 

Figueiredo (2012, p. 44) “Espanta o número de mulheres que em Minas se destacavam, 

também nesse campo, em relação aos homens, em especial porque a magia costumava ser, na 

tradição africana, um domínio masculino”. Ou seja, a diáspora promoveu um ressignifação 

dos costumes relacionados à religiosidade do povo africano, os homens passam a dividir a 

responsabilidade religiosa com as mulheres e elas acabam se destacando no território 

brasileiro, por realizar essas atividades. 

Outro costume que acompanhou as mulheres africanas, e neste caso em especial as 

mulheres de origem Ioruba, foi à relação que elas tinham com o comércio. O ganho era uma 

atividade comercial onde se vendiam produtos nos ambientes comerciais dos grandes centros 

urbanos, essa era uma das atividades que as mulheres africanas e afrodescendentes, escravas 

ou forras, tiveram que realizar para sobreviver (Figura 1). É importante destacar e 

                                                 
6
 Diáspora africana ou negra são termos usados para explicar a “sujeição sociocultural” da população africana 

“em sua condição escrava”, uma “mercadoria” fruto da economia mercantilista. De acordo com Lody (1987, p.7) 

“(...) da segunda metade do século XVI â primeira metade do XIX, serviram de cenário para o transporte de 

milhares de homens e mulheres da África para o Brasil, reunindo diferentes etnias, contrastantes estágios 

culturais e diferenciados sistemas sociais, econômicos, políticos e religiosos”. 
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contextualizar essas atividades, pois as mesmas terão influência no estabelecimento da 

matrilinearidade de alguns dos principais terreiros de Candomblé na Bahia.  

  Sobre a origem dessas atividades, Teresinha Bernardo (2005, p.02) faz um 

interessante e rápido levantamento sobre o assunto: 

A atividade de troca que ocorre nas feiras parece ser de importância inconteste para 

as mulheres iorubás, pois elas se submetem à separação de suas famílias: quando 

jovens, deixam seus lares para ir comerciar em mercados distantes; quando idosas, 

mandam suas filhas para as feiras importantes e permanecem próximo a suas casas 

com seus tabuleiros, ou, então, abrem pequenas vendas. Evidencia-se que essas 

trocas realizadas nas feiras tanto podem ser para a subsistência como para alguma 

acumulação. Neste último caso, é importante sublinhar, a mulher não está 

trabalhando para o seu cônjuge. Ela compra a colheita do marido, a revende na feira 

e fica com o lucro. Nessa perspectiva, pode-se avaliar a autonomia da mulher iorubá: 

deixa a própria família, se embrenha em caminhos distantes para chegar às feiras; 

compra a produção de seu próprio marido, revende e permanece com o lucro; é, 

enfim, uma ótima comerciante. 

Como a autora mesmo retrata, a mulher iorubana já busca autonomia do seu marido 

com o trabalho de vendas nas feiras africanas. Este ofício, também é passado para as filhas 

como modo de manter o sustento. Ou seja, tornam-se mulheres com grandes habilidades nas 

atividades de comércio. 

Figura 1 - Negra tatuada vendendo caju, 1827. 

 

Exemplos de mulheres que trabalhavam como ganhadeiras nos espaços abertos do Rio de Janeiro em 1827. Pode 

ser observada na imagem a presença de uma penca de balangandãs pendurada no cós da saia da negra sentada, 

este tipo de jóia atribui uma série de significados muitas vezes ligados a “magia” e a “religiosidade” 
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(TRINDADE, 2005, p.31) o que poderia confirmar a presença destas negras que se relacionavam com a 

religiosidade dos cultos africanos como essas trabalhadoras livres. 

Fonte: DEBRET, Jean-Baptiste. Aquarela sobre papel, 15,6cm x 21cm. Museus Castro Maya – IPHAN/MinC, 

Rio de Janeiro. Disponível em: <http://msalx.vejasp.abril.com.br/2014/08/29/1722/HHvw/curso-gatronomia-

nacional-negra-tatuada-vendendo-caju.jpeg?1409343944> Acesso em: 08 de jun. de 2015. 

Quando esta atividade comerciária acompanha essas mulheres escravizadas para o 

Brasil, ela não era exercida por qualquer uma como descreve a designer e pesquisadora da 

cultura afro-brasileira, Ana Beatriz Simom Factum (2009, p.221): “Existiam características 

desejáveis para exercer o trabalho de ganhadeira, uma delas era ser ladina, o que significava 

ter vivacidade de espírito, astúcia, além de exigir um bom domínio do idioma português e 

saber as práticas de comercialização.”.  

Essas características eram benéficas, como mostra a pesquisadora baiana Cecília 

Moreira Soares (1996, p.58) “o ganho era uma das principais portas para a conquista da 

alforria” e como acrescenta também Bernardo (1986, p.32 apud Bernardo 2005, p.8) 

“Chegaram a comprar a alforria de outros membros de sua família inclusive a de seus 

companheiros". 

Assim as mulheres negras iam se estabelecendo perante a sociedade e principalmente 

conquistando o respeito entre seus semelhantes tentando reconstruir os laços afetivos que lhes 

foram privados por conta do tráfico “(...) chegando a improvisar uma vida comunitária 

intensa, prática dissimulada de uma resistência que permitia a sua sobrevivência e devolvia a 

sua vida a dimensão social (...). ” (DIAS, 1984, p.157). 

As mulheres escravas exercem um papel de importância vital nesse processo, 

simultâneo, de aculturação e de resistência: a família de mulheres sós facilitava a 

substituição e a renovação do culto dos ancestrais, que, por sua vez, lançava as bases 

de um novo convívio social entre escravos. As tradições culturais africanas 

delegavam às mulheres as tarefas de alimentação e circulação de gêneros de 

primeira necessidade e, desta vocação ou habilidade de suas escravas, usufruíam as 

pequenas proprietárias empobrecidas. (DIAS, 1984, p. 157). 

Outra forma dessas mulheres obterem respeito e estabelecerem laços com os seus 

semelhantes era que a partir da intensa movimentação nos mercados, muitas dessas 

ganhadeiras eram vistas como conspiradoras, pois ajudavam na comunicação e sobrevivência 

dos cativos e dos quilombos, ou seja, contribuíam para a socialização entre os escravos e 

algumas vezes até para a manutenção dos lugares que abrigavam os fugitivos (Figura 2). 

Assim sendo, o ganho de rua também “Tratava-se de um comércio clandestino, que não 

respeitava os preços tabelados pelas autoridades municipais, mas que garantiu a sobrevivência 

de familiares e dos escravos fugidos que viviam em quilombos” (DIAS, 2012, p.376). 
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As atividades realizadas pelas ganhadeiras, apesar de importante para a distribuição 

de bens essenciais a vida urbana, preocupava as autoridades. Elas faziam seu 

trabalho de maneira itinerante ou fixavam-se em pontos estratégicos da cidade, 

servindo de elementos de integração entre uma população considerada perigosa 

pelas elites. Este fator político, somado ao esforço do Estado para organizar e 

controlar a vida urbana no século XIX, levaria a muitos embates entre ganhadeiras e 

autoridades policiais. (SOARES, 1996, p. 65). 

Figura 2 - Negras cozinheiras vendedoras de angu, entre 1816 e 1830. 

 

Ao mesmo tempo em que essas mulheres negras trabalhavam para se sustentarem e conseguirem comprar a 

alforria, elas também eram responsáveis pela socialização dos escravos, cuidando de seus semelhantes, ou 

ajudando com a manutenção dos quilombos e até na comunicação dos escravos fugitivos, galgando cada vez 

mais um papel político e incomodando as autoridades que as enxergavam como ameaça a ordem pública. 

Fonte: DEBRET, Jean-Baptiste. Gravura, 1816-1830 aproximadamente. Disponível em: 

<http://3.bp.blogspot.com/-Afzs1Qj8ORM/UE_h7eVj67I/AAAAAAAAA18/xxcGQaRk-

zI/s1600/debret_e82_p35_1.jpg> Acesso em: 08 de jun. 2015. 

Esta sociabilidade da população escrava preocupava e muito as autoridades locais, 

pois como reforça Luciano Figueiredo (2012, p.45) “se enredava em práticas de todo tipo, 

fossem mais ou menos conflitivas, dos quilombos e fugas às festas. Presentes nos batuques e 

nas festas entre iguais, as negras participavam dessa resistência potencial”. E assim, o mesmo 

autor ainda aborda que a religiosidade ia se estabelecendo cada vez mais: 

A expressão religiosa exercida por algumas mulheres africanas ou descendentes, 

marcada pelo sincretismo, arrefecia o conflito sob o cotidiano da escravidão, porém 

também estreitava a solidariedade e empurrava cativos e forros para o rompimento. 

Se cerimônias comandadas por mulheres que acabaram perseguidas pela Inquisição 

serviam para curar e aplacar as dúvidas diárias, por outro lado as festas, batuques e 
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folguedos em que atuavam as negras causavam riscos à ordem política e econômica. 

(FIGUEIREDO, 2012, p.45). 

Essas ameaças à ordem política e econômica fizeram com que as autoridades 

tomassem medidas em uma tentativa de controle da participação negra no comércio varejista. 

Constantemente essas mulheres se viam em conflitos com os responsáveis por esse controle 

que exigiam desde licenças para livre circulação à disciplina da distribuição, preço, qualidade 

e regras de pesos e medidas dos produtos (SOARES, 1996, p.66). 

Mesmo criando todos esses limites, perseguindo as ganhadeiras e principalmente 

aquelas que já eram conhecidas por exercerem atividades religiosas ligadas a ancestralidade 

africana, nenhuma autoridade conseguiu impedir que essas mulheres disseminassem e 

fortificassem a cultura afro-religiosa. E a partir de todos os fatores acima levantados: essas 

mulheres conseguiram se alforriar e ainda alforriar famílias e companheiros com o trabalho 

como ganhadeiras e principalmente, estabeleceram uma sociabilidade para com os seus. 

Assim vão delineando as famílias centradas na mãe, o que o autor Bernardo (2005, p.10) 

denomina de “matrifocalidade”. 

Figura 3 - Mulata a caminho do sitio para as festas de Natal, entre 1834 e 1839. 

 

Apesar do título da gravura desta obra de Debret fazer referência a uma festa conhecida por sua tradição cristã, 

esta família composta por mulheres negras e mulatas, exemplifica as discussões a respeito das mulheres negras 

conseguirem delinear suas famílias para a matrifocalidade, aparentemente são forras e escravas, contudo 

compõem uma família exclusivamente de mulheres. 

Fonte: DEBRET, Jean-Baptiste. Gravura, 1834 e 1839 aproximadamente. Disponível em: 

<http://historiahoje.com/wp-content/uploads/2013/11/moda.jpg> Acesso em: 08 de jun. 2015. 

A matrifocalidade de acordo com o Glossaire de la parenté escrito por Laurent 

S.Barry et al (2000, p.728) é “uma expressão que descreve um grupo doméstico que é focado 
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na mãe, o pai é muitas vezes ausente e/ou detém um papel muito menor”, conceito este 

empregado principalmente nas famílias onde só existem as mães e esse foi o caso de muitas 

famílias negras, pois “A partir da segunda geração no Brasil, as escravas crioulas e as libertas 

preferiam não se casar” (DIAS, 2012, p. 367) e também porque muitas mulheres foram 

responsáveis pelo sustento de suas famílias no período pós-escravidão onde conseguiam 

trabalhos fixos e temporários –como domésticas, lavadeiras e até lucrar com as vendas de seus 

tabuleiros – com mais facilidade que os homens (Figura 3): 

O quadro de exclusão no mercado de trabalho atingia mais duramente o homem 

negro, sem muitas oportunidades de se inserir nas brechas do sistema, mas 

penalizava duplamente a mulher negra, obrigada a assumir redobradas 

responsabilidades no tocante à família, (...). (NEPOMUCENO, 2012, p. 386). 

Ainda sobre matrifocalidade, a historiadora brasileira Ana Silvia Volpi Scott (1990, 

p.39) diz que ela se encontra “também na provável existência de manifestações culturais e 

religiosas que destacam o papel feminino”, podendo assim relacionar a matrifocalidade com a 

religião e que no caso do Candomblé destaca-se o fato de grande parte dos terreiros da Bahia 

apresentarem uma tradição com a matrilinearidade, que é um termo usado para definir quando 

a linha de sucessão de determinados grupos é reservada as mulheres. 

Assim, a matrilinearidade nos terreiros é explicada por alguns pesquisadores como 

parte da sequência de luta das mulheres negras no ato de resistir e sobreviver à escravidão 

como já abordamos parte do assunto acima e como também destaca a pesquisadora em 

Ciências Sociais e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marlise Vinagre 

Silva (2010, p.131): 

A historiografia das primeiras Casas-de-santo, do Brasil, mostra que foi a mulher de 

tradição étnica iorubá que lançou a semente, germinou e pariu a reinvenção da 

religiosidade africana em continente brasileiro, possibilitando a criação do que hoje 

se conhece como Candomblé. Esse protagonismo se perpetuou através da chefia 

espiritual das Casas e da sua presença real em toda a hierarquia religiosa do templo.  

As primeiras dirigentes viabilizaram a possibilidade de, nos Ilês, se desenvolverem 

laços afetivos, bem como de solidariedade econômico-política e étnica, além de ali 

fornecerem à população afrodescendente, em geral, a oportunidade de um espaço de 

resistência e luta contra a escravidão e de busca de solução para diferentes 

problemas. Nesse sentido, esses territórios negros, chefiados majoritariamente por 

mulheres, podem ser considerados verdadeiros quilombos contemporâneos, espaços 

de preservação do capital simbólico étnico da africanidade. 

É importante ressaltar nesse momento que não é que existam apenas terreiros com a 

matrilinearidade e que por conta da luta feminina negra a religião e a magia no Brasil 

escravocrata eram exercidas apenas por mulheres, mas que estamos destacando essa parte de 

luta feminina negra, pois o terreiro relacionado ao objeto de estudo possui linhagem 
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matriarcal. Contudo, outros historiadores e pesquisadores que abordam a temática do 

Candomblé já realizaram alguns levantamentos de dados sobre essa questão de gênero e o 

resultado sempre aponta para a realidade de que a predominância feminina nos Candomblés é 

grande e em número crescente: 

É como se no modelo jeje-nagô, a mãe de santo fosse, também, o modelo da 

liderança dos grupos. E isso não estaria fora da realidade estatística da amostragem 

utilizada nesta análise, uma vez que, nas 136 casas estudadas nas duas fases da 

pesquisa, 102 são dirigidas por mulheres e 34 por homens, o percentual aumentou 

consideravelmente desde a pesquisa de Carneiro (1948, p.84) que dava, nos anos 

quarenta, pouco mais de 50% para as mulheres, num total de 67 terreiros registrados 

na União das Seitas Afro-Brasileiras da Bahia. (LIMA, 2003, p.59). 

O autor acima citado é o professor baiano Vivaldo da Costa Lima, que teve a primeira 

edição de seu estudo sobre as famílias de santo publicado no ano de 1977, tem muitas 

observações pertinentes para a pesquisa no que diz respeito a sua temática e sobre o aceite e 

iniciação de uma pessoa no Candomblé. Focando agora apenas na discussão da família de 

santo (Figura 4), temos o pesquisador definindo: 

A expressão é entendida nos Candomblés como um equivalente significativo dos 

sistemas familiares tradicionais, certo sem as racionalizações analíticas e 

definitórias, que fazem de família um conceito ainda polêmico, da sua definição à 

sua estrutura e de sua tipologia à sua “universalidade”. (LIMA, 2003, p.24). 
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Figura 4 - Família de Santo em Salvador, 1902. 

 

Apesar da imagem não apresentar uma ótima resolução, é perceptível a presença feminina em maior número. Os 

homens ou não estão presentes, ou podem se encontrar mais ao fundo. Contudo pode se deduzir que a linhagem 

deste terreiro em Salvador é matriarcal. 

Fonte: Disponível em <http://1.bp.blogspot.com/-

3LxcLw5Yr0c/U3S4qAmg44I/AAAAAAAAErI/H3AWsmkc5_U/s1600/Menininha_Gantois_1902.jpg> Acesso 

em: 09 de jun 2015. 

Para entender melhor este conceito e a importância que um adepto do Candomblé dar 

à família de santo, tem-se que sua família biológica sede sempre lugar para esta outra família. 

E que “Mãe de santo é assim entendida no seu valor semântico atual, como a autoridade 

máxima do grupo de Candomblé, o chefe da família de ‘santo”. (LIMA, 2003, p.60). 

A organização social dos terreiros Candomblé (egbés) estruturado com base nas 

famílias-de-santo a partir de uma hierarquia de cargos e funções, a adoção de um 

nome religioso africano quando de sua iniciação, o compromisso com seu deus 

pessoal e ao mesmo tempo com seu pai ou mãe-de-santo, contribui para restabelecer 

aos negros e afro-descendentes vínculos baseados em laços de parentesco religioso 

do qual foram destituídos de referência devido a escravidão. (NASCIMENTO, 2010, 

p.936). 

Portanto, podemos observar que historicamente a mulher negra a partir do período 

escravocrata quando aporta no Brasil após sofrer essa brutal ruptura com seu passado, sua 

história, sua cultura, se estabelece no país e aos poucos vai tentando restaurar a identidade 

cultural, familiar e religiosa de seu povo como forma de resistência e é nesse viés que está o 

Candomblé, que como religião carrega bem mais que a herança cultural e religiosa desses 

africanos e seus descendentes, mas também busca uni-los em uma única família, como uma 

forma de preencher todas as destituições da escravização. 
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2.2 A mulher branca se inserindo no Candomblé 

A sociedade brasileira foi constituída nos moldes da sociedade portuguesa e é assim 

que o Brasil ganha como herança o sistema patriarcal (Figura 5). Na base desse sistema se 

encontra a família chefiada por um homem, o patriarca, como é conhecido. Ao redor dele, se 

desenvolve o restante do corpo social. Sobre o denominado patriarcalismo brasileiro, a 

historiadora Mary Del Priore (2013) apresenta uma definição concisa, dentro das discussões 

de gênero e principalmente dentro da historiografia feminina brasileira: 

A soma dessa tradição portuguesa com a colonização agrária e escravista resultou no 

chamado patriarcalismo brasileiro. Era ele que garantia a união entre parentes, a 

obediência dos escravos e a influência política de um grupo familiar sobre os 

demais. Tratava-se de uma grande família reunida em torno de um chefe, pai e 

senhor forte e temido, que impunha sua lei e ordem nos domínios que lhe 

pertenciam. Sob essa lei, a mulher tinha de se curvar. (PRIORE, 2013, p.12). 

Figura 5 - Um funcionário a passeio com sua família, 1837. 

 

Tudo girava em torno da figura do patriarca, o homem a quem todos deveriam obedecer, consultar e se submeter, 

características básicas do sistema patriarcal. Crianças, mulheres, escravos e agregados andam em fila atrás de 

quem detém o poder naquela família. 

Fonte: DEBRET, Jean-Baptiste. Litografia, 1837.  Disponível em 

<http://www.brasilcult.pro.br/saloes/Estampas_Eucalol/familia02.jpg> Acesso em: 09 de jun 2015. 

 

Como é possível observar nessa primeira menção, é assim que também se configura na 

sociedade brasileira o chamado androcentrismo, que é a visão masculina tida como visão 

universal, ou seja, exclui mais uma vez as mulheres, a sua forma de pensar, suas opiniões, sua 
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voz. Desta forma, é a partir da visão masculina, aconselhada ainda pela instituição da Igreja 

Católica que se estabelecem as formas adequadas para a educação das mulheres de elite. 

Desde o início da instituição da sociedade patriarcal brasileira o papel da mulher se 

resumia em “além de submissão, esperava-se que exercesse plenamente a função de procriar e 

transmitir aos filhos valores morais e éticos; dos filhos, que aceitassem todas as regras, tanto 

afetivas quanto disciplinares, sem procurar questioná-las” (PRIORE, 2013, p.20). Ou seja, 

eram duas funções antagônicas e ao mesmo tempo complementares, pois ao mesmo tempo em 

que elas eram submissas aos seus pais e maridos, eram elas as responsáveis pela criação dos 

filhos que não tinham que questioná-las, mas ao mesmo tempo todos deviam obediência ao 

senhor soberano da casa. 

Foi a partir dos primeiros levantamentos sobre as mulheres de elite no Brasil, sua 

educação e modos de comportamento, que ficou evidenciado que o modo em que as mulheres 

da elite baiana, eram retratadas nos estudos pautados a partir dos relatos dos viajantes 

estrangeiros que chegavam no Brasil em meados do século XIX, eram diferentes dos modos 

tradicionais aplicados pelas sociedades europeias e isso se devia muito a forma em que elas se 

vestiam, andavam na rua e até mesmo cuidavam de suas casas: 

Como vimos, as senhoras baianas tinham costumes muito próprios: ficavam 

descalças dentro de casa, hábito que pensávamos ser exclusivo das escravas, e que 

parece ter sido usual também entre as “senhoras aristocratas”. Além disso, a 

identidade construída por essas senhoras era distinta dos padrões “europeus de 

civilidade”, pois as baianas eram pouco afeiçoadas às européias, por possuírem uma 

“emulação no vestir, pregar e pusar”, podendo ser consideradas “muito adiantadas”. 

Isso significava que a identificação com os modelos europeus de moda, hábitos e 

etiquetas, ou seja, as regras de comportamento, tanto em público como dentro de 

casa, não eram dominantes na Bahia daquele período. (REIS, 2000, p.23) 

Mas com a chegada da família real portuguesa no Brasil, “as mulheres começaram a 

ganhar maior visibilidade” (PRIORE, 2013, p.18) e muitas mulheres da elite começaram a 

adaptar e renovar seus hábitos, principalmente após a Independência do Brasil que 

“introduzira novos padrões de comportamento para a elite feminina, que passaria a posar em 

público segundo as influências francesas” (REIS, 2000, p.47). 

 É ainda a partir das influências francesas que a educação da elite feminina (Figura 6) 

vai sendo constituída e como exemplo tem-se a publicação Cartas sobre a educação de Cora 

(1849) escrita pelo médico baiano José Lino Coutinho que se torna referência por abordar no 

livro, as cartas usadas na educação de sua filha, sobre o conteúdo pode-se dizer que 
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continham os princípios de higiene e moral que estavam sendo disseminados na época para a 

educação feminina: 

As Cartas de Cora foram publicadas em pleno período de consolidação do Segundo 

Reinado, momento das propostas de modernização e civilização da sociedade 

brasileira, e é nesse sentido que traz, como interesse geral, construir e civilizar os 

hábitos da mulher brasileira, através de “razões higiênicas”. (REIS, 2000, p.149). 

Figura 6 - Educação da mulher de elite. 

 

Na Europa, começa a disseminar princípios quanto à educação feminina pautada além de conhecimentos gerais e 

etiqueta, a higiene, bem como a alimentação passam a ser considerados de suma importância. O Brasil passa a 

adotar os moldes dessa educação para as mulheres de elite e elas são educadas para entender de tudo um pouco, 

mas ainda o foco é para serem boas esposas e boas mães de famílias, ou seja, quando casam ainda passam da 

obediência que tinham com a figura do pai para a do marido. 

Fonte: Disponível em <https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/51/b7/da/51b7da15e642af14ac889135d8004663.jpg> Acesso em: 06 de jun 2015. 

Fica evidenciado que mesmo com um novo momento para as mulheres de elite, todos 

os fundamentos a respeito do papel que devem desempenhar na sociedade e sobre como 

deveria ser sua educação, ainda são estabelecidos pelos homens, como no caso de Cora foi 

estabelecida pelo seu pai. Entender esta abordagem é importante, pois é a referência que ainda 
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manterão alguns princípios na educação das mulheres na chamada Belle Époque brasileira
7
, 

período de nascimento e crescimento de Nóla (1911-2004). 

Ainda sobre Cartas sobre a educação de Cora, tem-se que: 

(...). O projeto de educação para a elite feminina definido nesse tratado propunha 

novos critérios de distinção social, insistindo no caráter prático de sua formação, que 

incluia o aprendizado da moralidade pública e de novas virtudes sociais, ao mesmo 

tempo que assegurava o papel “natural” de esposa e mãe, acentuando as 

desigualdades entre os sexos. Denunciando a educação “má e rutineira”, 

tradicionalmente católica, Lino Coutinho embora reconhecendo que a natureza 

feminina era “frágil”, considerava a mulher apta ao aprendizado e à ilustração, 

modelando sua função social, de acordo com as idéias do século, como companheira 

do homem no lar e na sociedade. (REIS, 2000, p.242). 

Já no final do século XIX e início do século XX “um novo modelo de família começou 

a ser preconizado”. Ainda era centrado na figura do pai, porém os indivíduos da família 

“ganhava um pouco mais de espaço” principalmente com relação a escolha do consorte pois o 

amor romântico estava ganhando “maior relevância dentro do casamento reconhecido pelo 

Estado e pela Igreja” e dessa forma “o núcleo familiar (pai, mãe e filhos) mais evidenciado 

aos olhos dos contemporâneos” (SCOTT, 2012, p. 17). 

A “nova família” também exigia uma “nova mulher”: uma mulher dedicada que 

dispensava especial atenção ao cuidado e à educação dos filhos (não recorrendo 

mais às amas de leite, por exemplo), responsabilizando-se também pela “formação 

moral” das crianças. Essa “nova mulher” seria também a esposa afetiva, ainda 

submissa ao marido, mas não mais completamente sem voz. Desobrigada agora de 

qualquer trabalho “produtivo”, a mulher estaria inteiramente voltada aos afazeres do 

lar, o espaço feminino por excelência, ao passo que o espaço público seria o domínio 

dos homens. O homem por sua vez, deveria ser o único provedor da família. É 

comum referir-se a essa nova concepção de família como inerente à “família 

conjugal moderna”. Ao contrário do que poderíamos supor, esse novo modelo de 

família, que transformara a mulher na “rainha do lar”, manteve a mesma hierarquia 

com relação aos papéis masculinos e femininos, com o homem à cabeça da casa e da 

família e a mulher como subalterna e dependente. (SCOTT, 2012, p. 17). 

A nova família é a denominada família burguesa (Figura 7). Embora muitos 

mencionem sobre o novo papel feminino, onde “Mulheres casadas ganhavam uma nova 

função: contribuir para o projeto de mobilidade social através de sua postura nos salões como 

anfitriãs e na vida cotidiana, em geral, como esposas modelares e boas mães” e que por isso 

elas deveriam “(...) cuidar da primeira educação dos filhos e não deixarem simplesmente 

soltos, sob a influência de amas, negras (...)” (D’INCAO, 1997, p.229), ainda assim, essas 

                                                 
7
 Existe uma contradição com relação a esse período para alguns autores, contudo foi escolhida a datação de 

“meados de 1890 até meados da primeira grande guerra”. (NOVAIS, 1998, p. 34). NOVAIS, Fernando A. 

História da Vida Privada no Brasil: República vol. 3, organizador do volume Nicolau Sevcenko. São Paulo, 

Companhia das Letras, 1998, p. 34. 
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mulheres vivem com “a restrição dos ambientes de sociabilidades (...), basicamente, reservado 

ao âmbito privado das relações.” (CEREZER, 2008, p.35).  

Figura 7 - Retrato típico de uma família burguesa no início do século XX 

 

Fonte: Disponível em < http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1LVC8N3DR-13D85YL-1TKZ/familia.jpg> Acesso 

em: 09 de jun 2015. 

Entender que mesmo ganhando essa nova função social a partir dessa visão de que a 

mulher deveria cuidar da família e do lar, ela ainda vive sob a dependência do marido e vive 

restrições nos espaços frequentados, prevalecendo a sua permanência no ambiente doméstico. 

2.2.1 A troca entre a mulher branca e a mulher negra 

É no ambiente doméstico que começam as “relações intra-gênero e inter-raças” 

destacadas no estudo de Factum (2009). A autora, com o apoio da pesquisadora estadunidense 

bell hooks aponta “O ponto de contato entre uma mulher negra e uma mulher branca se dava 

através do modelo servidora-servida, uma hierarquia, uma relação baseada em poder sem 

mediação do desejo sexual” (hooks 1994, p. 94 apud FACTUM, 2009, p.245). E sobre o 

modelo de mulher “servidora” e mulher “servida” antes do final da escravidão, a autora 

destaca (Figura 8): 

Nem o fato de estarem submetidas ao mesmo jugo dominador, que fazia das 

mulheres objeto de manipulação e dominação, projetadas em papéis sociais e 

estereótipos estabelecidos pelo patriarcado, levava a mulher branca a solidarizar-se 
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com a mulher negra, aquela que cuidava e amamentava os seus filhos. (FACTUM, 

2009, p.245) 

Figura 8 – Família Brasileira no Rio de Janeiro, entre 1829 e 1830. 

 

Nesta imagem a relação servidora-servida entre mulheres brancas e negras pode ser constatada. Aqui, a mulher 

negra, a servidora, está trabalhando para a mulher branca, a servida. 

Fonte: DEBRET, Jean-Baptiste. Gravura, aproximadamente 1829 e 1830. Disponível em 

<http://osheroisdobrasil.com.br/wp-content/uploads/2012/05/debret-300x216.jpg> Acesso em: 09 de jun 2015. 

Posteriormente a inserção social desses novos conceitos, apresentados acima, na 

sociedade e com o final da escravidão no Brasil, as mulheres negras, diferentemente das 

mulheres brancas da elite burguesa, tiveram que ganhar o mercado de trabalho e as ruas 

(Figura 9 e 10) para garantirem o sustento: 

Às mulheres negras não coube experimentar o mesmo tipo de submissão vivido 

pelas mulheres brancas e de elite até inícios do século XX. Tampouco seu espaço de 

atuação foi unicamente o privado, reservado às bem-nascidas, uma vez que, pobres e 

discriminadas, se viram forçadas a lançar mão de uma gama de estratégias para 

sobreviver e fazer frente aos desafios cotidianos. (NEPOMUCENO, 2012, p.383) 

Apesar de já ser sancionada a Lei Áurea desde 1888, as mulheres negras nas primeiras 

décadas do século XX continuaram a servir e muitas “valeram-se dos trabalhos ligados à 

cozinha, à venda de salgados e doces nas ruas e à lavagem de roupas. Serviram também como 

empregadas domésticas” (NEPOMUCENO, 2012, p. 386). Ou seja, trabalhavam para a 

subsistência com o que sabiam e deram continuidade a muitas características e lutas que 

engajaram quando ainda era preciso resistir: 
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Muitas delas viviam em lares sem presença masculina, chefiando a casa e 

providenciando o sustendo dos seus. Outras trabalhavam para famílias de mais 

posses como criadas para todo o serviço. Algumas haviam conseguido acumular 

patrimônio, formar núcleos familiares estáveis, criar redes de solidariedade e 

comunidades religiosas. Ao contrário do prescrito para a mulher idealizada da 

época, as negras circulavam pelas ruas, marcando a seu modo presença no espaço 

público. (NEPOMUCENO, 2012, p.383, grifo nosso). 

 É interessante observar que existia um parâmetro a ser seguido pelas mulheres da elite 

burguesa e uma preocupação com o espaço que ela iria ocupar para ter cuidado com sua honra 

e distinção. E que a mulher negra era obrigada a ocupar o mesmo espaço que os homens, 

independente da classe social, porque necessitavam dessa circulação para conseguir trabalhar. 

Trabalho esse que mantinha as características do período escravocrata porque ainda era 

obrigada a servir.  

Figura 9 - Negra com o filho, Salvador, em 1884. 

 

Para conseguir trabalhar, muitas dessas mulheres que se sustentavam a partir do comércio, levavam consigo seus 

filhos, a moda da África subsaariana. 

Fonte: FERREZ, Marc. Salvador, 1884. Acervo Instituto Moreira Salles. Disponível em 

<http://4.bp.blogspot.com/--

P2cZ0JOEJ4/U03RJfsMCiI/AAAAAAAABEc/zFMC4my59CI/s1600/007NGBMF1824cx102-12.jpg> Acesso 

em: 09 de jun 2015. 

Aqui se encontra a encruzilhada
8
 desta pesquisa, pois a partir do momento em que 

Nóla, uma mulher branca pertencente a uma família tradicional da elite burguesa baiana, que 

                                                 
8
 Palavra usada comumente para definir a escolha entre dois caminhos diferente e também é um termo do 

Candomblé: “A encruzilhada, portanto, é um lugar de pausa, um momento parado no tempo, que leva à mudança 
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recebeu a educação apresentada acima, se insere em um contexto religioso do Candomblé, ela 

passa a servir a mulher negra; A mulher negra por sua vez, em consequência da hierarquia e 

linhagem do terreiro passa a ser servida por uma mulher branca. 

Figura 10 - Quitandeiras em rua do Rio de Janeiro, 1875. 

 

Muitas mulheres negras tinham que ocupar espaços públicos para garantir o subsídio familiar. Estes mesmos 

espaços não eram considerados ideais para as mulheres brancas de elite, pois eram os espaços ocupados pelos 

homens. 

Fonte: FERREZ, Marc. Rio de Janeiro, 1875. Acervo Instituto Moreira Salles. Disponível em 

<http://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2014/05/Escravid%C3%A3o-Fotografias001.jpg> Acesso em: 

09 de jun 2015. 

Quebrando todos os preceitos sociais da época de sua iniciação, conhecido como o ano 

de 1943, ela passa a ocupar um espaço público: o terreiro, que não seria considerado a partir 

da ótica social da época, próprio para uma mulher de sua classe. Pois justamente nessa mesma 

época, ainda existia uma forte perseguição aos terreiros em consequência da herança do 

chamado “processo de urbanização brasileiro” (MARICATO, 2003, p.1) advindo do período 

de instauração da República. Desde então a elite branca desejava mudanças que “implicavam, 

                                                                                                                                                         
de um estágio a outro ou, simplesmente, de uma situação a outra”. Disponível em 

<http://mundoafro.atarde.uol.com.br/balaio-de-ideias-na-encruzilhada-da-vida/#sthash.86R21Okd.dpuf> Acesso 

em: 29 de dez de 2015. Desta forma, o termo aqui foi empregado para designar a mudança de Nóla ao aderir o 

Candomblé e ainda para definir o caminho que esta pesquisa priorizou seguir, mesmo sabendo que Nóla teve 

uma vida social na elite baiana, focou-se apenas na sua vida e na sua personalidade dentro do terreiro de 

Candomblé. 
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entre outras coisas, a transformação do aspecto das cidades, dos modos de vida e da 

mentalidade da população” (NEPOMUCENO, 2012, p.383) e por isso, tudo que gerava 

incômodo e que distinguia desses conceitos apresentados, foi tratado com a repressão policial: 

Tornaram-se comuns (perdurando até o início dos anos 1940), por exemplo, as 

incursões policiais contra terreiros de Candomblé e de macumba e as perseguições a 

benzedeiras, curandeiras, barbaristas e parteiras, associadas à superstição e ao 

charlatanismo. (...) Por trás disso estava a ideia de embranquecer a nação pela 

gradual desaparição dos negros – acusados de manchar a sociedade brasileira por 

conta de sua “raça” ou seu “primitivismo cultural” – com a mestiçagem sucessiva 

das gerações futuras. (NEPOMUCENO, 2012, p.384). 

Apesar deste contexto é sabido a partir de algumas entrevistas realizadas com alguns 

dos membros
9
 do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho que conheceram Nóla e ainda 

estão ativos no Candomblé da casa, que era com carinho e respeito que ela tratava e era 

recebida no terreiro. Sempre desempenhando com muita devoção e atenção as obrigações com 

os orixás.  

Sobre a motivação
10

 de Nóla e a sua adesão ao Candomblé têm-se um assunto 

delicado. Trabalha-se com duas hipóteses levantadas em entrevistas com pessoas conhecidas 

de Nóla tanto no seu âmbito familiar quanto no seu âmbito familiar no Candomblé. 

HIPÓTESE 1 (transmitida por um membro da família): Nóla percebeu que estava aflorando 

uma mediunidade. Esta mediunidade foi aproximada com a linha do Candomblé, então ela foi 

juntamente com seu esposo no Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho e o mesmo sugeriu 

que ela fizesse santo na casa. Assim no ano de 1943, Nóla tornou-se filha de santo de Iansã 

Balé na casa. 

HIPÓTESE 2 (transmitida por um membro do terreiro): Nóla procurou o terreiro por motivos 

de saúde (não especificado). Foi aconselhado que ela então fizesse santo para ajudar na cura 

da doença, pois havia sido pedido dos orixás (mediante o jogo de búzios). Assim no ano de 

1943, Nóla tornou-se filha de santo de Iansã Balé na casa. 

 

                                                 
9
 Respeitando o pedido requisitado pelos mesmos, pediram para não serem identificados. 

10
 Observação: Não existe registro na casa da motivação de Nóla para ser filha de santo do terreiro, nem do ano 

de sua feitura, porém essas informações foram difundidas de forma oral pelos entrevistados que se relacionaram 

com ela enquanto viva, tanto no terreiro como na família. 
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2.3 O terreiro da Casa Branca do Engenho Velho 

O terreiro da Casa Branca do Engenho Velho (Figura 11), ou também conhecido como 

Ilê Axé Iyá Nassô Oká é “o mais antigo templo afro-brasileiro ainda em funcionamento” 

(SERRA, 2008, p.1).  Ainda não foi possível afirmar com precisão a data de sua fundação, 

mas alguns pesquisadores apontam 1830 e outros um pouco antes que isso, como é possível 

observar no estudo de Rafael Soares (2005): 

Antes da década de 1790, já devia haver, na Barroquinha, ritos sagrados dedicados 

aos ancestrais; a implantação de fundamentos, por membros da família real Aro 

(como se supõe) devem datar dessa década. (...) Os integrantes da família real de 

Ketu devem ter dirigido o Candomblé da Barroquinha até as cercanias do ano de 

1830. Nessa época, intensificaram-se as migrações de escravos do reino de Oió para 

a Bahia, para onde, então, teriam vindo duas proeminentes figuras da estrutura 

imperial de Oió: Iyá Nassô e Bamboxê Obitikô. (SOARES, 2005, p.61 e 62) 

Figura 11 - Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Casa da Mãe Nassô), Terreiro da Casa Branca do 

Engenho Velho. 

 

Foto antiga do Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. O mesmo já sofreu muitas alterações, contudo é 

interessante apresentar essa foto antiga numa tentativa de aproximação do cenário do terreiro quando Nóla 

começou a frequentar. 

Fonte: LIMA, Vivaldo da Costa. A família de santo: nos Candomblés jejes-nagôs da Bahia, 2003, p.118.  

É possível perceber que o pesquisador se refere ao terreiro da Casa Branca do 

Engenho Velho, também conhecido entre os seus membros mais antigos como Terreiro da 
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Barroquinha em referência a região onde foi fundado, contudo hoje ele se encontra no 

endereço Av. Vasco da Gama, 463 na cidade do Salvador-BA. Essa mudança de endereço se 

deve a repressão e perseguição que os Candomblés sofreram e ainda sofrem. 

Em 1850, a Barroquinha sofreu o que se poderia chamar de limpeza étnica. O 

presidente da província à época, Francisco Gonçalves Martins, o Visconde de São 

Lourenço, expulsou os negros da Irmandade e destruiu várias construções populares 

deles em nome de uma modernização necessária ao centro da metrópole baiana. Iyá 

Nassô conseguiu instalar-se se no Engenho Velho da Federação, em um terreno 

arrendado (segundo depoimentos, por decisão do Aramefá), onde veio a situar-se, 

pois, o Terreiro da Casa Branca, que aí permanece até hoje. (SOARES, 2005, p.71 e 

72) 

Como já foi abordado acima, o terreiro possui uma linhagem matriarcal o que significa 

que de acordo com a hierarquia apenas quem pode chegar ao cargo superior da casa, também 

conhecido como Iyá
11

 ou Iyalorixá
12

, é uma mulher. Esta designação se deve ao fato de que as 

responsáveis pela fundação deste terreiro foram três ex-escravas, a partir do processo e 

discussão descrita no primeiro tópico deste capítulo. Essas três negras eram conhecidas como 

Adetá, Iyá Kalá e Iyá Nassô. 

Fundaram o atual Engenho Velho três negras da Costa, de quem se conhece apenas 

o nome africano: Adetá, (talvez Iyá Adêta), Iyá Kalá e Iyá Nassô. Há quem diga que 

a primeira destas foi quem plantou o axé, mas esta procedência não parece provável, 

pois ainda hoje o Engenho Velho se chama Ilê Iyá Nassô, ou seja em português, 

Casa de Mãe Nassô. (CARNEIRO, 1948, p.31 apud LIMA, 2003, p.31). 

O culto na Casa Branca do Engenho Velho é identificado com a sua tradição de falas 

em iourubá, o que o também caracteriza a linha da nação a qual pertence o Candomblé e nesse 

caso: queto e nagô. Essa distinção corresponde com as nações de origem de suas sacerdotisas. 

De acordo com Lody (1987, p.15) as cidades consideradas de origem iorubá são “Oió e Ibadã, 

próximas aos rios Obá e Oxum, na atual Nigéria, também na África ocidental”. O que ajuda a 

compreender ainda a origem dos nomes das três mulheres do terreiro da Casa Branca. 

O nome Iyá Nassô na verdade seria um título concedido às sacerdotisas como uma 

forma de “determinar ou modificar o seu status na estratificação social do grupo a que 

pertencem”, ainda de acordo com Lima (2003, p.32), “É a Iya Naso (Iá Nassô) quem, em Oió, 

a capital da nação política dos iorubás, encarrega-se do culto de Xangô, a principal divindade 

                                                 
11

 Iyá – Mãe. Mulher. NAPOLEÃO, Eduardo.Vocabulário Yorubá. Rio de Janeiro: Pallas, 2011, p.124. 

12
 Iyalorixá (Ìyálòrìsà) – Sacerdotisa. A mãe que cuida dos orixás. NAPOLEÃO, Eduardo.Vocabulário Yorubá. 

Rio de Janeiro: Pallas, 2011, p.125. 



46 

 

dos iorubás e o orixá pessoal do rei”. Sobre a origem dos nomes africanos das outras 

fundadoras o referido autor informa: 

Voltando à tradição do Engenho Velho e aos nomes africanos de suas fundadoras, 

tão cuidadosamente documentos por Carneiro, devo mencionar que Adetá é um 

nome iorubá, usado para os dois gênros, não seria, assim, uma forma abreviada de 

Iyá Dêtá sugerida por Carneiro (1948, p.31). Quanto ao terceiro nome guardado pela 

tradição, Iyá Kalá, este seria apenas um outro nome, ou uma série de nomes 

honoríficos de Iá Nassô, segundo a mãe de santo Senhora do Apô Afonjá: “Iá Nassô 

Oió Acalá Magbô Olodumarê”. Aí vemos, além de Oió, o nome da cidade iorubá 

Akalá. (LIMA, 2003, p.32 e 33) 

É importante ressaltar que autores como Vivaldo da Costa Lima (2003), Raul Lody 

(1987) e Ordep Serra (2008) apontam que a maior parte das fontes de conhecimento sobre o 

Candomblé é oral, existindo poucos documentos. E é dessa forma que o Terreiro da Casa 

Branca do Engenho Velho ficou conhecido por ser “A mãe de todas as casas” (ALVIN, 1984, 

apud SERRA, 2008, p.6) por ter tido como iniciantes lá, mães de vários outros terreiros do 

Brasil, mas destacando-se a Ialorixá Maria Júlia da Conceição Nazaré, que fundou o Terreiro 

do Gantois, e a Ialorixá Eugênia Ana dos Santos, que fundou o Axé Opô Afonjá.   

Sobre a disseminação do Candomblé como religião, já foi observado que desde a 

colonização que ele é bruscamente reprimido. Primeiramente sofria repressão para evitar a 

aglomeração de negros escravos achando que estes podiam estar planejando fugas e rebeliões 

ou até mesmo que as mulheres livres que se envolviam com os cultos de origem africana, 

poderiam estar ajudando e auxiliando os quilombos (DIAS, 1984, p.164).  E, posterior a isto, 

a repressão ocorreu com o objetivo de evitar a proliferação das crenças de origem africanas, 

portanto com o projeto de urbanização da cidade do Salvador a partir dos moldes europeus, 

tudo o que era diferente disto ou ligada à cultura africana não se encaixaria mais no contexto 

da modernização brasileira e deveria ser reprimida (NASCIMENTO, 2012, p.4). 

Durante o século XIX, a truculência política e policial elevou os cultos das religiões 

afro-brasileiras, a categoria de conspiração e rebeldia social, o que de certa forma 

não deixava de ser, uma vez que o Candomblé era responsável por novas 

estratégias de ascensão e ordenamento social, como compra de alforrias; trocas 

de favores entre brancos de prestígios e negros pobres; concorrência e 

superação de práticas de cura da igreja católica e da medicina oficial, que 

buscava sua hegemonia dentre todas as formas de conhecimento e intimidação da 

ação policial a partir do medo da feitiçaria dentre outros. (SANTOS, 2008, p.8, grifo 

nosso) 

É neste contexto de repressão que a classe média branca entra na história de vários 

terreiros de Candomblé na Bahia. Como também expõem Raul Lody: 

Alguns terreiros famosos funcionam como verdadeiras empresas, aproveitando sua 

notoriedade para promover festas e receber presentes, dinheiro e, principalmente, 
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prestígio, sendo esse último o mais importante para afirmação da casa em relação à 

sociedade complexa. Eminentemente urbano – e típico de Salvador –, esse 

fenômeno se reproduz nas demais cidades e estados. Os terreiros tradicionais que 

não se deixaram atrair pelo prestígio demonstram crescente desagregação, causada 

principalmente pela questão financeira. (LODY, 1987, p.35) 

A partir da exposição acima, pode ser percebido que além de existir essa troca de 

favores entre os terreiros e pessoas, principalmente como forma dos terreiros conseguirem 

essa notoriedade, conferindo alguns depoimentos de outros filhos de santos do Terreiro da 

Casa Branca do Engenho Velho em outros estudos, foi possível perceber que eles usam de 

suas influências para poder proteger além de servir a casa, como é o caso do Ogan Antônio 

Agnelo Pereira, entrevistado para o estudo de Rafael Soares (2005): 

(...) Ogan Antônio Agnelo Pereira, recordava, ao falar-me, muitas de suas lutas em 

defesa do culto dos Orixás, entre os relatos que ainda habitavam sua memória 

(debilitado que estava fisicamente por um derrame); ele era ainda capaz de evocar 

sua entrada para a Polícia a fim de atenuar, como policial, as atitudes 

repressivas contra a sua “Casa”. (SOARES, 2005, p.39, grifo nosso). 

Um fato interessante a ser destacado é que no ano de 1943, o Terreiro da Casa Branca 

do Engenho Velho decidiu ter uma “representação civil” e a justificativa para este fato é que 

mesmo diante as novas leis, a perseguição aos terreiros de Candomblé ainda persistiam como 

aponta Soares:  

No ano de 1943, a “Casa” optara por ter uma representação civil. Em anos 

anteriores, as formas de relação com a ordem legal vigente seguiam outros meios, 

menos formais. A instituição de uma sociedade civil, a atual São Jorge do Engenho 

Velho, significou um processo de maturação da autoconfiança interna do grupo 

eclesial, a ponto de este sentir-se encorajado a se afirmar, reclamando espaço em um 

contexto institucional de (ensejada) liberdade religiosa. Isto porque, mesmo após as 

garantias legais da Constituição de 1934, a perseguição policial aos Candomblés da 

Bahia apenas diminuíra, não terminara, conforme veio lembrar-me o depoimento de 

um velho presidente da Sociedade, a quem se deve a iniciativa de diversas 

campanhas de defesa do Candomblé baiano, em uma longa militância. (SOARES, 

2005, p.39, grifo nosso). 

Para esta pesquisa o ano de 1943 é muito significativo, pois foi o ano de feitura de 

Nóla como filha de santo na Casa Branca. Saber que neste ano, em especial, o terreiro optou 

por fazer essa burocracia porque ainda existia uma forte perseguição aos terreiros de 

Candomblé, imediatamente fez surgir o questionamento e a curiosidade de saber como 

deveria ter sido para Nóla tornar-se adepta de uma religião conhecida por ser afro-brasileira e 

da maior parte de seus adeptos pertencerem a uma classe social ao extremo da sua
13

 e como 

foi o processo do seu acolhimento no terreiro. 

                                                 
13

 Dentro da concepção vigente e hegemônica de hierarquia de classes da sociedade capitalista.  
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Saber especificamente sobre o caso de Nóla já não é mais possível, pois poucas 

pessoas sabiam de sua verdadeira motivação e muitas, principalmente membros do terreiro e 

que tiveram convívio com ela, se encontram falecidas. Entretanto, o estudo de Vivaldo da 

Costa Lima (2003) oferece um apoio teórico com relação à filiação nos Candomblés: 

A filiação nos grupos de Candomblé é a rigor, voluntária, mas nem por isso deixa de 

obedecer aos padrões mais ou menos institucionalizados das formas de apelo que 

determinam a decisão das pessoas de ingressarem formalmente num terreiro de 

Candomblé, através de ritos de iniciação. Essas formas de chamamento religioso se 

enquadram no universo mental das classes e extratos de classe de que provém a 

maioria dos adeptos do Candomblé, e são, geralmente interpretação de sinais que 

emergem dos sistemas simbólicos postulados. (LIMA, 2003, p.64) 

Especificamente sobre o processo de aceite no Terreiro da Casa Branca, Soares (2005, 

p.206) aponta algumas características que segundo ele, a pessoa que pretendente aderir ao 

Candomblé “terá menos barreiras (o que quer dizer que outros terão mais dificuldades) em 

sua aceitação no Candomblé da Casa Branca”. Essas características são: 

 Se for negro ou negro-mestiço;  

 Se vier de algum dos bairros por onde costumam circular os soteropolitanos da 

Casa;  

 Se sua origem social for de classe social baixa ou classe média baixa: uma 

aceitação diretamente proporcional ao seu nível de pobreza;  

 Se for vizinho da Casa, o que praticamente se confunde com o critério anterior, 

dadas as características sociais da vizinhança, mas lhe acrescenta o critério de 

proximidade e faculta a assiduidade;   

 Se for ligado a alguma das famílias que participam da “família” sacerdotal da 

Casa; (SOARES, 2005, p.206). 

O mesmo pesquisador ainda acrescenta: 

Esse último critério aponta para outros mais rigorosos de inserção na rede de 

relações intragrupais; mas nesse ponto ainda me atenho ao aspecto geral de 

facilitação do acesso pela via do parentesco, que em geral se confunde com a 

proximidade racial com o grupo (de maioria negra), critério compartilhado assim 

com a fronteira étnica mais geral: de pertença ao mundo negro baiano. (idem) 
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Figura 12 - Ilé Axé Omim Iyá Masse, (Terreiro dos Gantois), 1940 - 1941. 

 

Aproximadamente nos anos em que Nóla fez santo no Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, acima uma 

fotografia do Terreiro dos Gantois, também com linhagem matriarcal, pois tem suas origens na Casa Branca, 

pode ser observada a predominância de mulheres negras como filhas da casa. 

Fonte: Disponível em: <http://www.conexaojornalismo.com.br/fotos/bahia-

mae%20menininha%20and%20candomble%20priestesses.jpg> Acesso em: 09 de jun. 2015. 

E sobre as formas de aviso de que uma pessoa tem um orixá protetor e que ela deve se 

decidir por fazer santo, outro estudo complementa: 

O fator mais frequente nessas histórias é a doença. Muitas vezes distúrbios nervosos 

e do comportamento, mas estes são quase sempre racionalizados pelos informantes 

de uma maneira eufemística ou evasiva. A história da doença, sem dúvida, levaria, 

em alguns casos, a um diagnóstico de neurose ou até mesmo de psicose. (LIMA, 

2003, p.67) 

 Depois da iniciação, o adepto está oficialmente subordinado a hierarquia do terreiro e 

só tem sua função promovida na medida em que vai aumentando seus anos de casa. Isso 

confere um caráter de status dentro do terreiro, bem como a que mãe pertence. Logo, Nóla 

dentro do Terreiro teve que ir conquistando posição independente de sua classe social, mas 

sabe-se que até o seu falecimento ocupou o cargo de Dagã.   

Para finalizar este capítulo, precisa ser ressaltado que após a abordagem histórico-

cultural, com um pouco de convivência e observação em alguns dos terreiros de Candomblé 

da cidade do Salvador, principalmente a vivência com algumas das mulheres adeptas do 
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Candomblé, cabe a constatação de que esta religião tem em sua maioria adeptos negros e 

oriundos de uma classe social pobre.  

Essas pessoas tem a oportunidade de viver, no ambiente proporcionado pela religião, 

uma ascensão social que não podem viver na sua realidade do dia-a-dia e que por isso, muitas 

adeptas, mesmo sem condições financeiras, economizam e tentam de todas as formas 

possíveis um modo de confeccionar seus trajes sagrados com o objetivo principal de 

agradarem seus orixás, mas sabemos que são movidas principalmente pelo sentimento e pelo 

momento que a fé pode lhes proporcionar.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós sabemos que as nossas vestes dentro do Candomblé tem 

uma conotação bastante ibérica, porque vendo as roupas de 

princesas e rainhas era uma forma também da gente dizer que 

nós éramos nobres, fazer com que aquelas anáguas 

suspendessem as saias e mostrassem essa pompa, até hoje. Então 

tem um pouco disso também, mostrar que eu também tenho 

poder, eu também sou grande”. 

Entrevistada Mariana (2015).
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Capítulo 3  

OS TRAJES DE CANDOMBLÉ 

 

Como foi apresentado no início do capítulo introdutório as definições dos termos: 

roupa, traje e indumentária. Inicia-se este presente capítulo, com o debate sobre indumentária 

a partir de diferentes estudos, classificando-a como um objeto de arte, moda e design e como 

um objeto de arte afro-religiosa, destacando a sua capacidade de revelar histórias. 

Serão expostas as influências a partir da história da indumentária e de diferentes 

culturas que o traje de Candomblé recebeu para entender a sua concepção e investigar o seu 

caráter mestiço. Bem como, entender o circuito que este traje faz, para ser desenvolvido: 

materiais, costuras, modelagens, bordados, as rendas e os simbolismos que ele carrega. 

Salienta-se que é importante conhecer o processo de criação do traje de Candomblé, pois o 

domínio deste conhecimento contribui significativamente na compreensão das análises 

desenvolvidas no próximo capítulo sobre os trajes sagrados de Nóla de Araújo. 

3.1 A indumentária como objeto de arte, moda e design 

 Desde o início da pesquisa, ainda no pré-projeto, a definição da autora Mônica Moura 

(2008), que relaciona os campos da moda, da arte e do design, tem sido uma grande aliada. A 

partir dos argumentos da referida autora, pode ser apresentado o que une essas áreas, já que as 

mesmas são as áreas de concentração da linha de pesquisa a qual se insere esta dissertação no 

PPGAV-EBA da Universidade Federal da Bahia. 

 Portanto, sobre os campos de conhecimento da moda, da arte e do design a supracitada 

autora, defende que “(...) referenciam e refletem os fatores culturais de uma época, e também 

podem propor ou representar contextos de questionamentos relativos aos valores, formas de 

pensar e agir de uma cultura num determinado momento” (MOURA, 2008, p.38). Ao tratar 

especificamente do objeto, ela acrescenta: 

O objeto, seja ele de moda, de arte, seja de design, pode ser entendido como o 

reflexo de seu tempo e de sua sociedade. Para construir seu objeto, estes três campos 

de conhecimento – moda, arte e design – trabalham com semelhantes elementos 

básicos da composição visual: formas, cores, linhas, volumes e texturas. A obra de 

arte, assim como o produto de moda ou de design, resulta em um objeto aberto e 

sujeito às diversas interpretações, recriações ou releituras, tanto do 

usuário/observador/espectador quanto do interator (...). (MOURA, 2008, p.39, grifo 

nosso). 
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Para entender um pouco mais sobre o estudo de Moura, a mesma refletia que a 

distinção usada entre os objetos pertencentes ao design em relação aos de arte ficava por conta 

da função. Os objetos de design apresentam “função prática, utilitária”, e o objeto de arte com 

“finalidade estética” (MOURA, 2008, p.46). Contudo, não seria a indumentária um objeto que 

consegue reunir todos os elementos básicos da composição visual citados pela autora e 

apresentar todas as funções que se reconhece em um objeto sendo ele de arte e de design?  

Sim, as argumentações apresentadas que desencadeiam na reflexão exposta acima são 

referências para afirmar que a indumentária pode ser apresentada como um objeto de arte, 

moda e design, sendo esta a maneira pela qual ela é vista e estudada nesta pesquisa. 

Paralelamente a isso, o traje de Candomblé se configurará como um objeto de arte religiosa 

afro-brasileira. 

As chamadas “arte afro-religiosa” e “arte afro-brasileira” devem ser apresentadas, pois 

de acordo com a pesquisadora Janaína Viana (2008, p.95) “O termo arte afro-brasileira 

relaciona-se com a arte africana tradicional, que é fundamentalmente religiosa” assim se 

verifica que o relacionamento entre essas duas artes é extremamente íntimo não podendo se 

desprender uma da outra. Como afirma Mariano Carneiro da Cunha (1983, p. 994 apud 

CONDURU, 2009, p.08): “Arte afro-brasileira é uma expressão convencionada artística que, 

ou desempenha função no culto dos orixás, ou trata de tema ligado ao culto”.  

Roberto Conduru que é especialista em História da Arte e Arquitetura no Brasil pela 

PUC/RJ, mais a frente neste mesmo artigo, afirma que o conceito apresentado por Cunha 

(1983) é limitado e, que outras questões são discutidas para ampliação desta definição, mas 

ainda assim, não é desvinculada a representatividade da religião. 

Desta forma, nomearemos tal qual Vagner Gonçalves da Silva (2008) de arte 

religiosa afro-brasileira. O autor reforça a discussão sobre a concepção desse nome e a 

denominação de um objeto artístico e a sua classificação como religioso: 

A idéia religiosa não se “objetiva” na peça artística e nem esta é uma mera “função” 

do religioso. São antes linguagens diferentes que expressam planos complementares 

de significados, ou seja, são fatos sociais estético-religiosos. Por isso, insiste-se em 

que essa arte, apesar da influência da arte ocidental, dificilmente pode ser entendida 

como “arte pela arte”. (SILVA, 2008, p.99) 

Como já abordado no capítulo anterior, o período de tempo livre que os negros 

possuiam nas senzalas, era usado na tentativa de manter viva sua cultura de origem e isso 

fazia parte do processo de resistência à escravidão. A religiosidade era uma das partes 
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fundamentais, junto com a mitologia e a arte que compunham o denominado “caráter de 

identificação e ancestralidade” presentes nas “expressões de virtudes individuais e coletivas” 

desses africanos e afrodescendentes (VIANA, 2008, p.14). 

Aliados a esse conceito, Silva (2008, p.100) apresenta que “A arte religiosa afro-

brasileira expressa basicamente uma concepção na qual o corpo ocupa um lugar central, pois é 

nele que se localizam as encruzilhadas entre o indivíduo e o coletivo, a cultura e a natureza, o 

sagrado e o humano”. E para entender melhor esse conceito de corpo na religiosidade afro-

brasileira, Viana (2008, p.61) também fundamenta: 

A condição social de escravizado é o que permite delinear o conceito de um corpo 

negro que é um corpo social, político, econômico, cultural, mítico e religioso. Essas 

formas fundem-se, não podendo ser tratadas de modo isolado para se pensar na 

produção de poéticas afro-brasileiras partindo de uma arte africana tradicional. O 

corpo e o seu ascendente africano estão presentes nos signos, culturais, textuais, na 

constituição simbólica de alteridade, de diversidade étnica, linguística, de civilização 

e histórias. 

Figura 13 - Ritual de Iniciação, Bahia. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. Orixás: Os Deuses Iorubas na África e no Novo Mundo, 1981, p. 57. 

Após a iniciação no camdomblé, é o corpo que recebe o orixá no momento de transe a 

qual o adepto é submetido (Figura 13). O corpo então faz toda a conexão com o sagrado e se 

submete ao processo chamado de vestir o santo, onde o adepto deixa suas vestes para dar o 
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seu corpo para as vestes específicas do orixá. É então, que o traje sagrado se mostra 

primordial, pois “Estas vestimentas e insígnias, por meio das quais os orixás se manifestam 

para dançar e estar entre seus filhos, constituem a face mais conhecida do Candomblé. ” 

(SILVA, 2008, p.100). 

Figura 14 - Orixás, Cerimônia para Oxalufã - Opô Afonjá. 

 

Fonte: Carybé - Nanquim e aquarela (aguada) sobre papel – 66x48 cm – Sem data. In: CAIXA CULTURAL. 

Carybé: As cores do sagrado, 2015, p. 58.  

Recorre-se novamente ao capítulo introdutório, reforçando que a pesquisadora italiana 

Daniela Calanca (2008, p.16), comenta sobre o caráter comunicativo que uma indumentária 

pode apresentar como objeto de pesquisa e o autor Vagner Gonçalves da Silva (2008, p.99, 

grifo nosso), que os objetos de arte religiosa afro brasileira são “linguagens diferentes que 

expressam planos complementares de significados”.  Para que mediante estes autores e suas 

respectivas áreas (design de moda e arte) o objeto em estudo se afirme ainda como um objeto 

falante. 

 Por serem falantes e cercadas de signos, como já exposto nas discussões do capítulo 

inicial e acima. As indumentárias se apresentam com características capazes de se pensar e 

repensar seus significados, de resignificar suas funções a partir da memória, como aponta 

Peter Stallybrass, professor do departamento de Inglês na Universidade da Pensilvânia, em 

seu livro O casaco de Marx (2012, p.14): 
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O poder particular da roupa (...) está associado a dois aspectos quase contraditórios 

de sua materialidade: sua capacidade para ser permeada e transformada tanto pelo 

fabricante quanto por quem a veste; e sua capacidade para durar no tempo. A roupa 

tende, pois, a estar poderosamente associada com a memória ou, para dizer de forma 

mais forte, a roupa é uma memória. 

 A discussão sobre a materialidade versus imaterialidade presente em uma roupa, e dos 

seus elementos de composição versus suas memórias, apresenta-se também em parte de um 

texto escrito pela pesquisadora paulista Cristiane Mesquita (2015, p.19) sobre as roupas do 

designer de moda, Ronaldo Fraga: “Expõe marcas de afeto, afagos, alegrias, encontros, 

despedidas, fascínios, fragilidades, fissuras, gargalhadas, loucuras, paixões, preciosidades, 

saudades, sonhos, ternuras e tristezas.”. Mesquita enfatiza os sentidos do processo de criação 

de Ronaldo Fraga que saem do “papel para o corpo”. Mas poderiam essas mesmas marcas 

surgirem a partir da memória e do corpo, para a roupa? E quando a roupa permanece depois 

que o corpo se vai? 

 Expandindo um pouco mais o significado das roupas para além da memória, percebe-

se que uma roupa, ou como no caso do nosso estudo: o traje sagrado de Candomblé, pode 

revelar quem se é (quem o vestiu), características sociais e individuais, pode ser um fator que 

demonstra a separação de classes, como também de resistência, pode ser uma memória 

coletiva feita e refeita, deixada como legado, toda vez que se dança o Candomblé:  

As roupas são preservadas; elas permanecem. São os corpos que as habitam que 

mudam.  Quais são as implicações que podemos traçar a partir desses 

testamentos que deixam roupas como legados? Em primeiro lugar, as roupas têm 

uma vida própria: elas são presenças materiais e, ao mesmo tempo servem de 

códigos para outras presenças imateriais. (STALLYBRASS, 2012, p. 29 e 30). 

 Algumas roupas são descartadas, outras doadas, outras se vão com o tempo, mas as 

roupas que habitam os acervos de museus do mundo afora, são “legados”, são roupas sem 

corpo, são memórias e histórias entre panos, costuras, acabamentos, volumes e texturas. São 

“tessituras subjetivas” de um tempo e espaços conjugados como “territórios existenciais” 

(MESQUITA, 2015, p.20). 

 Volta-se agora a falar de território, pois muitas foram as tradições trazidas da África e 

das apropriações que aqui, em terras brasileiras foram incorporadas, para que este objeto fosse 

conhecido por suas características estéticas. Ou seja, esta discussão, encontra-se na construção 

híbrida e mestiça deste traje sagrado. 

 Para começar a entender essa construção, recorre-se ao historiador francês e 

especialista no novo mundo Serge Gruzinski (2001) e a designer e pesquisadora baiana, Ana 
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Beatriz Simon Factum (2009), que teve como objeto de pesquisa a joalheria escrava baiana, 

para ela: 

Um dos códigos existentes na estrutura e aparência da joalheria escrava baiana é ser 

identificada como objeto (afro) brasileiro, portanto, um objeto híbrido, mestiço, 

sincrético ou crioulo e, para compreender esta condição, é necessário conhecer a 

formação da sociedade brasileira e sua identidade. (FACTUM, 2009, p.133). 

Após a supracitada autora, fazer uma reflexão sobre a formação da sociedade brasileira 

e a construção de seu objeto de pesquisa como híbrido, iniciando seus estudos a partir de 

Gilberto Freyre (1933), Darci Ribeiro (1995), Braudel (1958), Burke (2003), o próprio 

Gruzinski (2001), dentre outros autores, ela também apresenta o traje da baiana: 

Foi do ventre desta Bahia Afrobarroca que nasceu o traje da baiana, inicialmente a 

serviço de externar a riqueza de suas senhoras e seus senhores, e, mais tarde ou ao 

mesmo tempo, constituindo-se em insígnias de poder para suas usuárias. Trata-se de 

uma indumentária híbrida, (...). Esse tipo de vestimenta que se tornou traje típico 

brasileiro, sendo um mix de elementos mulçumanos, iorubanos e europeus de 

determinado período (...). (FACTUM, 2009, p. 150 e 153). 

 Traje da baiana, traje de beca, roupa de crioula, são nomes comumente usados para 

designar a mesma composição de roupas: saia, camisú, bata, pano da costa, ojá. Neste 

trabalho, esta composição será abordada pelo termo: trajes de Candomblé, ás vezes 

acompanhada da palavra: sagrado, como forma de evidenciar sua importância na religião 

afro-brasileira. Para Factum (2009, p. 154), as mulheres que fazem uso deste tipo de 

composição de traje (Vide figura 15): 

(...) retiraram da cultura européia aquilo que lhes parecia interessante e mantiveram 

de africano: o turbante, o pano da costa e o gosto pelos adornos como jóias. A partir 

daí criaram uma indumentária misturada, que pertence simultaneamente aos dois 

mundos e a nenhum. 
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Figura 15 - Filhas de Santo (esquerda) e Baiana do Acarajé (direita). 

 

Fonte: VERGER, Pierre. In: Lody, Raul. Moda e História: As indumentárias das mulheres de fé. 2015, p.71 e 79. 

 

Em entrevista para a revista Trópico no ano de 2008, o historiador francês Serge 

Gruzinski definiu objeto mestiço como "aquele que pertence a várias civilizações ao mesmo 

tempo. Por exemplo, ele é africano e europeu, americano e europeu, asiático e americano”
14

. 

Assim pode se afirmar que os trajes de Candomblé são objetos mestiços por sofrerem 

influências brasileiras, européias e africanas. O mesmo historiador, em sua obra de referência 

O pensamento mestiço (2001, p.179), reflete sobre o caráter híbrido: 

O híbrido não é a marca deixada pela continuidade da criação. É o produto de um 

movimento, de uma instabilidade estrutural das coisas. (...) O híbrido é também o 

resultado espetacular de uma “simpatia” dentro de um universo repleto de uniões e 

enfretamentos. 

Parando para pensar neste universo repleto de uniões e enfrentamentos descrito por 

Gruzinski na citação acima, faz lembrar o contexto dos africanos e afrodescendentes 

escravizados que, mesmo adotando referências ocidentais para os trajes de Candomblé 

tiveram suas próprias referências, pois “para os negros, (...) ter suas próprias referências é 

questão de sobrevivência, quando não de vida e de morte” (GRUZINSKI, 2001, p.90). 

                                                 
14

 Entrevista disponível em: < http://www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/3007,1.shl> Acesso: 

04/11/2015. 
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Sobrevivência, resistência e afirmação são termos recorrentes nesta pesquisa quando 

se trata da formação da cultura afro-brasileira, principalmente na formação da religião do 

Candomblé e assim, também serão quando se tratar dos trajes, que agora se configuram como 

objetos híbridos e mestiços.  

Os próximos subcapítulos são escritos a partir da memória coletiva e do imaginário de 

costureiras e bordadeiras de axé, que foram entrevistadas para colaborarem com o tecer do 

conhecimento sobre a concepção e desenvolvimento do traje sagrado do Candomblé. 

 3.2 Os trajes sagrados do Candomblé 

É relevante apresentar brevemente cada parte que compõem o traje, entender a sua 

trajetória, a sua hierarquia, os simbolismos, como também, as amarrações, cores, tecidos, 

desenhos dos bordados que representam os orixás, entre outras questões que apresentam a 

estéticas e a composição física das roupas. Pois falando das peças de roupa que compõem o 

traje, falaremos melhor do traje de Candomblé como um todo. 

O que pode ser afirmado a partir das entrevistas e observações feitas nos principais 

terreiros de Candomblé em Salvador-BA, é que o traje apresenta uma tradição em sua 

modelagem e que apesar das inovações têxteis, as casas tentam manter essas origens. Muito 

tem-se discutido sobre a industrialização do traje e a renovação das costureiras de axé, pois 

muitas tradições estão sendo perdidas por falta de interesse das novas gerações 

O autor Raul Lody (1987, p.25), sobre a confecção dos trajes de Candomblé, afirma 

que “Está com as mulheres o conhecimento das indumentárias e suas confecções, incluindo 

costuras e bordados, entre eles o richeliéu”. E para contribuir com a próxima etapa da 

pesquisa, foram realizadas entrevistas com mulheres do Candomblé que tem conhecimento 

sobre o traje. 

São costureiras, bordadeiras do axé, mantenedoras de uma tradição. Das entrevistas
15

, 

priorizou-se a pesquisa qualitativa ao invés da quantitativa. Acredita-se que o conteúdo 

subjetivo de cada pergunta e de cada resposta dada, teve maior importância.  Sobre as 

entrevistadas, foram escolhidos quatro nomes fictícios como forma de respeito e para 

preservá-las. 

                                                 
15

 Todas as entrevistas foram transcritas e se encontram disponíveis nos apêndices deste trabalho. 
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Os nomes foram retirados do romance: A casa da água (1978), escrito pelo mineiro 

Antônio Olinto e são eles: Catarina, Epifânia e Mariana que seguirão neste momento, 

apresentando as nossas colaboradoras: 

Epifânia tem 50 anos prestes a fazer 51. Foi feita em 1999 no terreiro Ilê Axé Omim 

Ewá e é filha de Oxalufã. Nasceu em uma família de costureiras e assim tornou-se costureira e 

bordadeira de axé. Autodidata, que de “besteirinha” em “besteirinha”, como ela mesma diz, 

foi aprendendo os tipos de bordados e rendas. Bastante requisitada, sua especialidade é a 

bainha aberta. 

Catarina é carioca e tem aproximadamente 76 anos, mas vive na Bahia desde 1970. 

Filha de Oxalá é do terreiro do Axé Opô Afonjá. É contadora de história, mas tem um amplo 

conhecimento sobre o traje de Candomblé. Diz que quem lhe ensinou foi a vida, mas só de 

trocar a primeira ideia com ela, pode se observar que muito sabe. Conheceu Pierre Verger e 

também Nóla. 

Mariana foi a entrevistada mais nova, tem 45 anos. Nasceu e cresceu em Salvador-BA. 

Sua mãe sempre foi costureira de axé, mas ela só começou a se dedicar ao ofício com 35 anos. 

Apesar da pouca idade, tem muita habilidade e preza pela tradição. É filha de Iemanjá no 

terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, mesmo terreiro de Nóla. 

3.2.1 A Hierarquia dos trajes 

 Como dito no capítulo anterior, o Candomblé é uma religião onde se predomina a 

matrifocalidade e as relações hierárquicas. Deste modo, essa religião se organiza a partir da 

graduação dos membros até o cargo máximo. No caso de um terreiro de linhagem masculina o 

cargo é o de Babalorixá e no caso de linhagem feminina, o cargo é o de Ialorixá. 

 O respeito pela hierarquia da casa também pode ser observado nas roupas que 

compõem os trajes de Candomblé. O traje representa o cargo e a função da pessoa desde o 

início, e depois vai se modificando com o passar dos anos, nas suas características pelo cargo 

e na sua estética varia de acordo com o gosto do orixá da pessoa. 

 Sobre a hierarquia dos trajes, em entrevista, Catarina (2015, p.06), comenta: 

Porque a roupa também tem uma hierarquia, você entrou hoje, não pode botar uma 

roupa de uma antiga, você tem que botar roupa sua, que compete a você de acordo 

com a sua iniciação. São várias roupas, quando você fala de trajes sagrados é uma 

série de roupas, uma série de coisas, uma série de cores, tudo tem haver.  
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 A roupa, e consequentemente a função de uma Abiyan, não são iguais a de uma 

Egbomi. Uma Abiyan ainda não foi iniciada completamente, por isso suas roupas são as mais 

simples e sem detalhes algum, pois como não passou pela transição, também não recebe orixá 

e nem entra na roda para dançar o Candomblé. 

 Depois de Abiyan (Abiã), o cargo seguinte é o de Iyawo (Iaô) e nesta fase, fica-se por 

sete anos: ajudando a casa, servindo o orixá e já podendo receber o santo e entrar na roda. 

Logo, suas roupas podem ser mais adornadas, mas ainda assim, fica restrito o uso da bata 

(Figura 16, esquerda). 

 Egbomi (Figura 16, direita) é a etapa depois dos passados setes anos de iniciação. A 

pessoa pode ganhar outro cargo dentro da casa e aprimorar suas obrigações com o orixá. 

Desta forma, nesta etapa já é permitido o uso da bata. Assim como é permitido o uso de batas 

para quem ocupa o cargo de Ekedy, que são as que já nascem prontas e são responsáveis por 

auxiliar as pessoas que recebem orixás. 

 Alguns dos cargos principais dentro de um terreiro de linhagem feminina depois da 

Ialorixá são os de Iyákekere, que é o braço direito da Ialorixá, e o cargo de Iyalaxé, que é o 

cargo abaixo do de Iyákekere. Após conhecer esses cargos e impotência, observou-se durante 

as visitas em alguns dos principais terreiros de Salvador que também prevalece o destaque da 

roupa de acordo com a hierarquia de dentro do terreiro. 
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Figura 16 - Vestes de Iaô (esquerda) e Ebomi (direita). 

 

A esquerda uma Iaô de Inlê na Bahia, em suas vestes pode-se ver o camisu de richeliéu, a saia, ojá na cabeça e 

pano da costa com estamparia tradicional, provável alaká, amarrado na frente. A direita pode-se ver uma adepta 

usando bata com detalhe simples na frente. A bata é um traje hierárquico usado apenas por Ebomis ou Ekedys.  

Fonte: VERGER, Pierre. Orixás. 1981, p.119 e 121. 

Para uma Abiyan o traje indicado é o chamado traje ou roupa de ração, que é composto 

por: Calçolão (calçulão), camisu, saia, pano da costa, ojá. São sempre esteticamente simples, 

pois são os trajes usados no dia a dia do terreiro, durante o período de obrigação, que significa 

o período de realização das tarefas do terreiro e envolve da limpeza do barracão até a 

preparação de comidas. 

 Quando se tornam iaôs (Figura 17) e que podem fazer a roda e receber o orixá, os 

trajes são mais elaborados. Contudo, os trajes que se usa nessas ocasiões são chamados de: 

roupas de salão, roupas de gala, e o mais comum, roupa de santo, como diz Raul Lody (2006, 

p.271) “ (...) termo geral usado para designar diferentes tipos de roupas que fazem o 

imaginário litúrgico e cerimonial dos terreiros. Uso nacional.”. 
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 Figura 17 - Primeira saída de Iaô (sem data). 

 

Fonte: Carybé - Nanquim e aquarela (aguada) sobre papel – 66x48 cm – Sem data. In: CAIXA CULTURAL. 

Carybé: As cores do sagrado, 2015, p. 11.  

Sobre as roupas de santo de uma iaô, a partir das falas de Mariana e Catarina, pode ser 

analisado que a hierarquia do traje, além do respeito dos cargos, está associada ao tempo e a 

aprendizagem da religião: 

A única coisa que fica bastante evidente entre a hierarquia e a roupa, é a bata, 

porque a bata só uma Ebomi pode usar, ou uma Ekedy. Porque Ekedy não tem idade 

de santo. Ekedy e Ogan são como se já tivessem nascidos feitos, só precisam ser 

afirmados. Mas, enquanto um orixá e uma pessoa que recebe santo, só podem 

colocar uma bata, só se tiver os anos corretos pra poder fazer isso. Entrevista 

Mariana (2015, p.04) 

 Além das peças de roupas que podem ser acrescentadas, outro fato que destaca a 

hierarquia, são os adornos de uma roupa, ou seja, os detalhes que compõem parte das roupas 

que compõem o traje, como explica Mariana (2015, p.04) sobre as carreiras de fitas e demais 

aviamentos usados na barrada da saia (Figura 18): 

São dispostas na barra da saia, mas não são dispostas assim: se for 3 ordens eu tenho 

3 anos, se eu tenho 5 anos eu coloco 5 ordens, não é assim que se retrata. Mas a 
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quantidade pode fazer você vê se aquela pessoa tem um grau elevado dentro do 

Candomblé ou não. (...) Hoje, já modernizou tanto que você pode ver iaôs com 

várias ordens. Mas no meu ponto de vista, você queima etapas importantes, eu 

acredito que a etapa mais bonita de quem é de santo, é a fase de iaô. Porque é a fase 

que ela ta recebendo mais axé na vida dela. Então, se ela queima essa etapa achando 

que deva estar numa fase onde ser iaô é submissão, não merece passar por 

submissão, estar de cabeça baixa, ai é uma coisa que ela tem que repensar.  

  

Figura 18 - Ordens de fita na barra da saia. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. In: Lody, Raul. Moda e História: As indumentárias das mulheres de fé. 2015, p.117. 

As ordens das fitas dispostas na barra da saia além de apresentar a hierarquia do traje 

também apresenta uma parte do simbolismo do traje de Candomblé e, das discussões que 

foram desencadeadas nas entrevistas sobre a tradição versus a modernização do traje. Deve 

ser ressaltado neste momento que ao longo do capítulo serão aprofundadas estas questões, 

mas priorizou-se não apresentar um tópico específico pois tanto os simbolismos quanto as 

modernizações, aparecem em momentos aleatórios e poderia acontecer repetições. 
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3.3 Circuitos do traje de Candomblé 

 O termo circuito refere-se à trajetória que geralmente tem um ponto de partida e um 

ponto de chegada, muito usado em Salvador para designar o percurso percorrido pelos 

famosos trio-elétricos no carnaval
16

. A partir da poética e do significado cultural desse nome 

para a cidade na qual se desenvolve esta pesquisa, foi pensado sobre os caminhos, no caso, os 

circuitos que o traje de Candomblé percorre para ser confeccionado. Qual seria o seu ponto de 

partida e até onde ele poderia chegar? 

 Conjectura-se que a tradição para confecção desse traje seja um conhecimento passado 

de forma oral e sabe-se que parte desse conhecimento é privado para apenas os adeptos do 

Candomblé e não pode ser divulgado. Contudo, ainda assim, busca-se entender esse processo 

ou boa parte dele, sabendo que o que não puder aqui ser contemplado, poderá ser feito nas 

pesquisas posteriores a esta. 

 A partir da metodologia de pesquisa adotada e do conhecimento adquirido durante a 

graduação em Design de Moda, foi possível apresentar as etapas principais do percurso, sendo 

elas: os materiais, a costura e a modelagem, os bordados e rendas. A partir do entendimento 

destes itens, será possível realizar uma análise detalhada das peças que compõem a coleção de 

trajes de Candomblé da senhora Nolá de Araújo no próximo capítulo. 

3.3.1 Materiais 

 A primícia dos trajes de Candomblé está na escolha e nas compras dos materiais que 

serão usados na confecção dos mesmos. Estas envolvem desde tecidos até os demais materiais 

que serão usados em detalhes e acabamentos. A partir das entrevistas sabe-se que antigamente 

não existia a variedade de materiais têxteis existentes hoje, e que por isso, as roupas são de 

certa forma mais elaboradas com estas diversidades. 

 Existem aqueles que são a favor, como apresenta Mariana (2015, p.07) “Eu acho 

muito importante essa inovação e a gente poder ter essa variedade de materiais pra trabalhar, 

estimula até”. E outras pessoas que temem, não pela variedade de materiais, mas quanto a 

aplicação deles nos trajes de orixás, que em alguns terreiros, os trajes ganham aspectos de 

                                                 
16

 Circuitos do carnaval baiano com a presença de trios elétricos são denominados Dodó, que percorre do Farol 

da Barra ao bairro de Ondina, e o Osmar que percorre do Campo Grande ao final da Av. Sete de Setembro.    
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fantasias, como fala Catarina (2015, p.06) “Eu chamo ato contemporâneo. E o Candomblé 

acaba perdendo a autenticidade”.  

 Sobre tecidos, o algodão tem seu uso consagrado e sempre predomina o seu uso na cor 

branca (Figura 19). Mas segundo Catarina (2015, p.06) no princípio existia uma variedade 

entre os orixás: 

(...) Orixás como Ogun, Omolu, Oxossi: usavam roupas de estamparias, pano tipo 

chitão. Orixás como: Iansã usava chitão e depois Olga do Alaketu bota seda. (...) 

Oxum e Iemanjá botam seda porque elas são orixás ricas. O primeiro pai de santo 

que colocou seda e renda em um orixá, chama-se João da Golméia e ele foi 

terrivelmente criticado, isso nos anos 1940 porque ele tira a autenticidade daquilo 

que veio da África. (...) Existe uma coisa chamada calamasso, é tipo um saco antigo 

de batata, que elas desfiavam tudo e botava búzios, quem usava isso era Nanã e 

Omolu. Por outro lado, tem Nanã e tem Omolu que não adianta comprar pano 

brilhoso, por que eles não vão usar. Não é da tradição do orixá. Agora é claro, pano 

bonito é da tradição de Oxum, mas na minha roça bota-se menos, mais simples, 

porque é uma orixá da riqueza, agora esse monte de dourado, esse monte de 

ostentação, lembra de longe as história. 

Figura 19 - Filhas de santo de Obaluayê em Águas de Meninos. 

 

Filhas de santo usando roupas feitas de algodão branco enfeitadas com bainha aberta (bordado feito no próprio 

tecido e que serão explicadas adiante). 

Fonte: VERGER, Pierre. Retratos da Bahia: 1946-1952. 2002, p.151. 
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Catarina explica sobre os tecidos e alguns dos materiais usados no princípio da 

confecção dos trajes de Candomblé (vide Figura 20), quando não se tinha a variedade atual, 

comparando com fotos que tinha a mão no momento da entrevista, de um determinado terreiro 

de Candomblé no Rio de Janeiro (Figura 21). Estas apresentavam roupas de Oxum muito 

elaboradas com diferentes tecidos, muito brilho, muitos detalhes e muito volumosas quando 

comparadas as roupas de Oxum vistas no terreiro em que ela frequenta. 

Figura 20 - Iemanjá e Oxum. 

 

Trajes de Iemanjá e Oxum na primeira metade do século XX na Bahia. Roupas simples e em sua maioria de 

algodão. 

Fonte: VERGER, Pierre. Retratos da Bahia: 1946-1952. 2002, p.151. 
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Figura 21 - Oxum em terreiro no Rio de Janeiro. 

 

Fonte: REVISTA DE CULTURA AFRO BRASILEIRA: Candomblés. Editora Minuano. Ano III, Nº09, p.13. 

Outro dilema quando se escolhe materiais para as roupas dos orixás está nas 

características físicas do mesmo. Acima, Catarina iniciou a discussão sobre materiais que 

fogem da natureza do orixá. Assim, Epifânia (2015, p.09) acrescenta: 

Os orixás homens que usam brilho geralmente são: Logunedé, porque ele tanto usa 

coisas relacionadas a Oxossi como usa coisas relacionadas a Oxum: as ferramentas, 

indumentárias. Oxossi também usa brilho, uns não gostam, outros usam. Depende de 

nação, depende também de costume da casa. Xangôs, não gostam de brilhos demais, 

mas também tem aqueles xangôs que já usam brilho. (...). Omolu é um santo que não 

usa de jeito nenhum brilho em nada, nenhum enfeite da roupa dele pode ter brilho. 

Já Oxalá ele usa o brilho da prata pra enfeitar a roupa, mas quando ele esta muito 

novo é todo branco, bota a fitinha de cetim, mas tudo branco. Quando já vai 

aumentando a idade do orixá, tanto o orixá como o filho dele, já podem usar uma 

coisa assim mais arrumada, com ‘brilhozinho’ da prata, mas tudo muito discreto. 

Nunca uma saia toda de prata. Apenas um detalhe.  

O gosto pessoal de cada orixá é levado em consideração, pois tudo depende dele, 

inclusive a confecção do traje, como retoma Catarina (2015, p.06) “Não adiantava você ter 

dinheiro na época, você ser uma pessoa que podia comprar seda e se você fizesse seu traje de 

seda e o seu orixá ia e tirava e dava pra outra pessoa. Ele mostrava como ele queria (...) 

porque aquilo não é da natureza dele”. 
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Outro tecido mencionado para a construção das roupas das iabás é o brocado (Figura 

22), que de acordo com Dinah Boeno Pezzolo (2007, p. 299) é um “tecido rico de seda com 

desenhos em relevo realçados por fios de ouro ou prata. O nome é dado também a qualquer 

tecido que, por seu aspecto, se assemelhe ao brocado”.  

Figura 22 - Mãe Menininha do Gantois usando saia feita com brocado, 1974. 

 

Fonte: Disponível em: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/4/4f/Mae_menininha1974.jpg> Acesso: 02 de 

março de 2016.  

Como foi visto a partir das entrevistas, as roupas que possuem mais elaboração são as 

das iábas, também conhecidas por orixás fêmeas. E de acordo com a hierarquia dos trajes, 

também só usam os com maior elaboração quando se tem muitos anos de iniciado. Dos outros 

materiais citados para as vestes têm-se: “passamanarias, sianinhas, ligas, entremeios, bicos de 

linha, bicos de caça, bicos de renda, bicos de linha e a renda inglesa” (Epifânia, 2015, p.05), 

vide figuras 23, 24 e 25. 
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Figura 23 - Diferentes tipos de entremeios em Pano da costa. 

 

Fonte: Autora (Maio/2015). 

Figura 24 – Modelos de passamanaria 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.elasticosaojose.com.br/produto/7000-v-ponto-curva> Acesso: 02 de março 

de 2016.  
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Sobre passamanarias têm-se o historiador francês François Boucher (2010, p. 468) 

referindo a mesma também como “passames”, de acordo com o autor, esta foi “a primeira 

dominação comum a todos os rendados, nos séculos XVI e XVII, fossem de fio, seda ou 

metal.”. O mesmo complementa: “Pouco a pouco, a palavra ‘renda’ permanecerá para o 

trabalho mais leve feito com fusos ou a agulha, enquanto o passame evoluiu para a 

passamanaria, designando os ornamentos feitos no tear.”. 

Figura 25 - Passamanaria de bico usado em saia. 

 

Fonte: Autora (Maio/2015). 
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Figura 26 - Detalhes de uma barra de saia de Candomblé. 

 

Sianinha prata como detalhe e símbolo de hierarquia e barrado de bordado inglês. 

Fonte: Autora (Maio/2015). 

Um tipo específico de bico usado geralmente nas barras é designado como renda 

inglesa ou bordado inglês (Figura 26), que hoje em dia é feito de forma mais industrializada. 

Sobre esses, Epifânia (2015, p.05) comenta: “a renda inglesa já é um ponto de bordado, não é 

um acabamento. (...) Ela não serve só para acabamento, renda inglesa é um ponto de bordado 

que se usa muito no axé também.”. 

Os demais materiais usados em cada um dos tipos de bordado e das rendas, modo de 

feitura e um pouco da história de cada uma delas, bem como a trajetória até serem usadas nos 

trajes de Candomblé, serão explicados de forma mais abrangente, adiante. 

3.3.2 Modelagem e costura 

 O risco que passa a modelagem contida em um papel para o tecido, inicia o circuito de 

feitura dos trajes sagrados. O corte faz separar o mesmo tecido do que é excedente, limita. E 

do ponto que adentra o tecido com a linha e a agulha para sair do outro lado, encontramos 

histórias, memórias, heranças dos descendentes do povo africano. Dos que aqui escolheram 

ficar, a tradição é uma tarefa árdua, pois para ser mantida é nescessário que os novos se 

interessem por suas raízes, logo, o desafio é grande e extenso, como o oceano atlântico que 

separa a costa baiana da costa africana. 
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 Para entender, a diferença já se mostra presente, nas falas das entrevistadas. A 

primeira é Epifânia, que como já dito, tem um pouco mais de 50 anos de idade. A segunda é 

Mariana que tem pouco mais de 40 anos. A diferença de idade entre as duas é um pouco mais 

que uma década, mas mesmo assim, é possível ver como o interesse por costurar surgiu de 

maneira singular na vida de cada uma delas: 

Minha filha eu já costuro desde criança, porque assim, a minha família toda tem por 

tradição costurar, então a gente desde criança se envolve com a costura querendo ou 

não. Eu como sempre gostei muito de brincar de bonecas, minhas tias, minhas avós, 

sentavam para fazer alguma coisa eu sentava junto, pegava os retalhos e ia fazendo 

roupa de boneca. Depois, já com 12, 13 anos, minha tia se casou e eu fiquei com ela 

para aprender a costurar, trabalhava com ela. Fazia arremate, pregava botão, e 

também ia aprendendo alguma coisa. (...) Depois disso eu fui ficando mocinha e 

sempre trabalhando com alfaiate e costureiras, um ateliê aqui, uma coisinha ali e fui 

aprendendo. Na minha família também as pessoas gostavam de bordar muito e tudo 

eu me interessava. Tudo que tocava e relacionava a costura, me chamava a atenção e 

eu me metia e terminava aprendendo. Entrevista Epifânia (2015, p.01). 

Minha mãe sempre foi costureira e sempre fez roupa de axé. E eu passei minha vida 

toda observando, mas também nunca tive a curiosidade de fazer também. (...) Só que 

com 35 anos, eu tive uma crise de lupus, tive que parar de dançar, tive que parar de 

fazer tudo que eu era acostumada a fazer e a primeira coisa que me bateu na cabeça 

foi: vou costurar roupa de axé, mas só serve de axé. Tanto que eu tenho vários 

fregueses que querem que eu costure outra coisa e eu até faço a vontade delas e 

costuro, mas não é uma coisa que me satisfaz. Me dá prazer costurar pra fazer roupa 

de axé, me da um prazer imenso (...). Entrevista Mariana (2015, p.01) 

 E sobre o processo de costura do traje de Candomblé, Mariana (2015, p.05) ressalta 

sobre os pontos e maquinário: “A minha costura costuma geralmente ser embutida, raramente 

eu uso o zigue zague na confecção das minhas roupas.”. Quando questionada sobre o uso da 

máquina que propõem o ponto de zigue zague, ela fala sobre o uso do tipo apenas como 

“auxiliar” para que o tecido não desfie, e acrescenta: 

Nada a amostra eu uso o zigue zague ou outro tipo de costura, só a reta. E isso 

porque também é uma tradição, antigamente não tinham nem zigue zague, eram 

máquinas só de costura reta e se você encontrar costuras antigas não vai ver uma 

falha na costura, é super bem costurada. (2015, p.05 e 06). 

 Quando questionada sobre o processo de confecção das roupas, Epifânia começou sua 

resposta não enfatizando o tipo de costura, mas sim, a ordem a qual as roupas são costuradas e 

dando especial atenção a cada uma delas, tanto quando fala da modelagem quanto da costura. 

A partir desta fala da entrevistada, decidiu-se dividir este subcapítulo na ordem de feição dos 

trajes para poder aprofundar nos processos por ela citado e ainda aprofundar nas possíveis 

referências históricas de cada uma das roupas como forma de comprovar as mestiçagens e a 

caracterização do traje de Candomblé como um objeto híbrido. 
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3.3.2.1 Ojá 

A gente começa pelo ojá, porque quando a gente vai ensinar, a gente começa assim, 

pelo ojá. Ojá é uma tira que pode ser larga ou estreita. Quando é larga, tem um 

enfeite na frente (meio) e nas pontas. Também chamada de atackan (na nossa nação 

Ketu). Quando ela é um pouco mais estreita usa uma rendinha e um bordado no 

meio e nas pontas. Entrevista Epifânia (2015, p.05) 

O ojá (Figura 27) é um acessório usado na cabeça, de um pano ou mais que podem ser 

amarrados de diversas formas, similar a um turbante. Dentre as peças analisadas no acervo do 

Museu do Traje e do Têxtil, pode-se dizer que possuem larguras e comprimentos variados, em 

média possuem 40 cm de largura por 1 metro e 80 centímetros de comprimento, podendo 

alcançar medidas maiores.  

Figura 27 - Ojás usados na cabeça de adeptas em transe. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. Retratos da Bahia: 1946-1952. 2002, p.139. 

Outras observações levantadas a partir da análise do acervo de Nóla, é que das 64 

peças que foram fichadas, 25 peças eram ojás, ou seja, 39% da coleção. E ainda que havia 

uma constante nas peças, são as tiras, algumas largas e outras não, mas todas são bordadas ou 

possuem algum tipo de decoração nas pontas e na parte central. 

 Como aponta o antropólogo Raul Lody (2006, p.284) “o turbante é distintivo 

eminentemente feminino, podendo entretando ser de uso também masculino”. De acordo com 
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a entrevistada Mariana, quando questionada sobre o uso do ojá por homens, ela afirmou que 

não é uma tradição do Candomblé e respondeu “(...) é uma coisa que começou a surgir a partir 

da década de 1960 e 1970 e na década de 1990 com muito mais intensidade, hoje em dia se vê 

muito, mas não é habitual o homem usar ojá” (2015, p.03). 

 A mesma entrevistada ressalta as características simbólicas da peça, já que a mesma é 

uma peça que tradicionalmente deve ser regra no vestuário das mulheres do Candomblé, no 

dia-a-dia do terreiro “Se ela for de Iabá
17

 ela vai colocar duas abas e se ela for de Aboró
18

 ela 

vai colocar uma aba só. Mas tem pessoas que não tem muito isso, colocam duas ou uma 

conforme a conveniência daquele momento”. (MARIANA, 2015, p.03). 

Figura 28 - Adepta usando Ojá no dia a dia do terreiro. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. Retratos da Bahia: 1946-1952. 2002, p.137. 

                                                 
17

 Iabá é o termo usado para definir os orixás femininos dos cultos hidrolátricos afro-brasileiros (Nanã, Iemanjá, 

Iansã, Oxum, Obá, Euá). 

18
 Aboró é o termo usado para definir os Orixás masculinos como: Ogum, Oxóssi, Obaluaiyê, Xangô entre 

outros. 
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Ainda segundo Raul Lody (2006, p. 284), sobre o ojá ou turbante: “O nosso turbante 

afro-brasileiro é eminentemente afro-islâmico, protegendo a cabeça do sol dos desertos ou de 

áreas quentes e tórridas no próprio continente africano.”. 

 Sobre o ojá e o atackan (Figuras 29 e 30) nos trajes de orixás, suas amarrações e 

simbolismos, Mariana (2015, p. 03), diz: 

Para Ogun, se pega o ojá e amarra do peito para as costas.  A amarração fica nas 

costas e eu acredito que isso simboliza uma couraça, como se tivesse essa proteção 

no tórax, a simbologia precisa eu não sei, mas acredito que seja com essa intenção, a 

de resguardar o tórax. Se for Oxóssi geralmente se usa dois panos que se chama 

bandas, e eles são atravessados e amarrados no ombro, são dois ojás, um pra um 

lado e outro pro outro na cintura.  As Iabás também fazem laços pras costas, os 

orixás homens fazem nó, geralmente com um ojá ou pano das costas, é pra ser feito 

com ojá, mas da pra se usar pano da costa também principalmente se for santo 

homem. 

Figura 29 - Representação de Ogun (sem data). 

 

No traje representado no desenho pode-se ver o Ojá amarrado nas costas (atackan) e o calçulão. 

Fonte: Carybé - Nanquim e aquarela (aguada) sobre papel – 66x48 cm – Sem data. In: CAIXA CULTURAL. 

Carybé: As cores do sagrado, 2015, p. 21.  
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Figura 30 - Representação de Oxóssi (sem data). 

 

No traje representado no desenho pode-se ver o Ojá (atackan) amarrado dos dois lados dos ombros e o calçolão 

por baixo da saia. 

Fonte: Carybé - Nanquim e aquarela (aguada) sobre papel – 66x48 cm – Sem data. In: CAIXA CULTURAL. 

Carybé: As cores do sagrado, 2015, p. 22.  

 

3.3.2.2 Calçolão 

O calçolão (Figura 30 e 42) é uma roupa de baixo, um tipo de calça curta, também 

descrita por Epifânia (2015, p.05) como “complexa” por conta de um “detalhe entre as pernas 

que a frente tem que ser um pouco mais curta e a parte de trás mais curva, mais longa” por 

conta da anatomia do corpo humano. 

É uma roupa feita em tecido de algodão e não possuí elástico ou abotoamentos para 

fechar nos Candomblés tradicionais. Ela deve ser feita com a cintura larga para que este se 

ajuste na cintura do corpo que irá vesti-lo a partir de um cordão passado na casa criada na 

circunferência da cintura e que tem duas aberturas para o ajuste deste cordão. 
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De acordo com a descrição da peça, foi entendido que o calçolão é um traje similar ao 

calção ou caleçon, uma típica peça de baixo e que de acordo com o historiador da moda 

François Boucher (2010, p.458): 

Caleçon ou Calson [Calção]: Do italiano calzoni, roupa de baixo, usada a partir do 

século XVI pelas damas; os dos homens, no século XVII, eram de lona ou de pele. 

Parece ter sido usado nas Indias, desde essa época, pelos europeus. No século XIX e 

até a primeira metade do século XX, o caleçon longo é usado sob as calças 

compridas. 

O calçolão de acordo com as entrevistadas compõem o traje de ração e o traje de gala, 

com a função de proteger e deixar a pessoa que a veste mais à vontade para dançar a roda, e 

ainda, de acordo com Odé Kileuy e Vera de Oxaguiã (2014, p.175) “pode ser usado 

entremeios e bicos de renda no acabamento da bainha”.   

Geralmente quando é pra mulher, a gente põem um biquinho na barra que é pra 

enfeitar, quando é de ração. E o bico mais largo, ou então um estreito trabalhado 

com entremeios e prega palito, que é um detalhe de costura, a gente faz quando é pra 

dançar o Candomblé. Entrevista Epifânia (2015, p.05). 

Os mesmos autores afirmam que a mesma peça de roupa pode ser chamada também de 

“calçulão”, constatação esta que também é afirmada por Raul Lody (2006, p.226) que 

acrescenta “O calçulão pode ainda integrar a roupa de santo – por cima usa-se saieta ou saias 

curtas, especialmente para os orixás: Ogun, Oxóssi, Xangô, Omolu e Oxaguiã, entre outros.”. 

 

3.3.2.3 Camisu 

 O camisu é, de acordo com a Mariana (2015, p.02) “a veste mais linda dentro do 

Candomblé”. Apesar de ser uma opinião pessoal da entrevistada, observou-se que o camisu 

foi uma das peças de roupa do traje de Candomblé que as entrevistadas mais enfatizaram as 

diferenças e os simbolismos que o mesmo carrega. 
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Figura 31 - Cerimônia de iniciação (sem data). 

 

Adedpta usa camisu de richeliéu em cerimônia de iniciação. O camisu é usado como uma blusa e colocada por 

dentro da saia podendo ser vista apenas a parte enfeitada da frente, das costas e sua manga. 

Fonte: VERGER, Pierre. Retratos da Bahia: 1946-1952. 2002, p.138. 

A modelagem do camisu é bastante particular e como mencionaram alguns adeptos em 

conversas informais, nem todas as costureiras de axé de hoje, conseguem fazer um camisu nos 

moldes tradicionais, sendo que as entrevistadas também deixaram em certos momentos esse 

debate em aberto quando caracterizavam o camisu como “tradicional” por Mariana (2015, 

p.02) e “verdadeiro” por Epifânia (2015, p.07). O fato que se observou, foi que esta queixa era 

escutada principalmente quando se referia a industrialização dos trajes de Candomblé, assunto 

que será discutido com mais cautela adiante. 

 Primeiramente deve-se apresentar esta modelagem, pois de acordo com Epifânia 

(2015, p.06) um camisu é composto por: manga, gavião, lenço, corpo e a fralda. A partir da 

descrição e da visualização de modelos tradicionais, foi possível traçar o seguinte esboço de 

um desenho técnico de camisu no programa Corel Draw X7 (Figura 32). 
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Figura 32 - Desenho técnico do camisu tradicional 

 

1 Fonte: Autora (2016). 

 A partir do esquema acima podem ser observadas as disposições de cada parte citada, 

contudo o que deve ser ressaltado é que o tamanho da fralda (vide número 6) deve alcaçar a 

altura do joelho e essa especificação existe pois como diz Epifânia (2015, p.06) “a gente veste 

a roupa e esta ali trabalhando, mas se acontece alguma coisa: você cair ou você ter que se 

abaixar de forma que fica muito a vontade, você não fica descomposta”. 

 Sobre os bordados, rendas e a variedade de tecidos usados em um camisu, 

principalmente na parte do busto, Catarina como uma natural contadora de história 

acrescentou às tramas deste trabalho: 

(...) quanto mais tecido diferente você põem, mais bonita ela fica. Porque elas 

usavam retalhos de pano. Quando sua senhora dava, elas perguntavam se elas 

queriam, porque tinha senhora que era boa pros seus escravos. Eles eram escravos, 

mas elas tratavam eles com um pouco de respeito e dignidade, então elas davam. 

Quando não faziam os bordados, elas juntavam e ai colocavam os “pedacinhos” 
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quando faziam uma camisa de crioula. O início é assim. Entrevista Catarina (2015, 

p.04). 

 Sobre esses tecidos que vão no busto e nas costas do camisu, existem uma variedade 

entre os que são bordados em máquinas, em sua maioria são as caças bordadas (Figura 33), 

também conhecidos por laise, que é um “tecido leve de algodão, com motivos bordados, 

muitas vezes vazados. Originário da França” (PEZZOLO, 2007, p.309). Outras vezes são 

feitos com bordados manuais e rendas, assunto que será abordado separadamente adiante. 

Figura 33 - Camisus com o corpo de caça bordada (Laise). 

 

Camisus que fazem parte do acervo de Nóla no Museu do Traje e do Têxtil com os números de registro de 

acordo com a disposição: 01759 (acima a direita), 01755 (abaixo a direita), 01760 (esquerda). 

Fonte: Autora (2015) 

 Por fim, o camisu é usado tanto nos trajes de orixás quanto nas roupas de ração e é 

confeccionado na cor branca. 

 

3.3.2.4 Saia 
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 O que pode confundir bastante pessoas que tem um certo entendimento sobre 

modelagem de roupas, é a forma como é cortada e costurada a saia (Figura 34) no 

Candomblé. Elas são usadas tanto nos trajes de orixá como nas roupas de ração, mas nas 

roupas de ração, são mais simples. 

Figura 34 - Mãe Senhora - Oxum Miuá: Iyalorixá do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá 

 

Saia amarela de Mãe Senhora, pela representação, pode se ver as camadas para que a saia tenha aspecto rodado. 

Fonte: Carybé - Nanquim e aquarela (aguada) sobre papel – 66x48 cm – Sem data. In: CAIXA CULTURAL. 

Carybé: As cores do sagrado, 2015, p. 07. 

 Diferente do que era pré-concebido quando se vestiam aquelas saias largas e bem 

rodadas nas rodas de Candomblé, compostas ainda por várias anáguas usadas para armar e dar 

volume as saias. Elas não são cortadas no viés do tecido (Figura 35), nem como um godê 

duplo, muito menos o simples. Elas são cortadas a partir da ourela do tecido, que define o 

comprimento da saia, a parte da trama é colocada na cintura, mas a largura não é definida 

(Figura 36). 
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Figura 35 - Corte de saia no viés. 

 

O retângulo representa o tecido e suas laterais: trama e ourela. O corte de viés (parte escura dobrada) 

proporciona uma roda maior na saia, mas não é o corte usado na confecção das saias no Candomblé. 

Fonte: Autora (2016) 

 

Figura 36 - Corte da saia no Candomblé. 
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O retângulo representa o tecido e suas laterais: trama e ourela. O corte da saia no Candomblé é feito a partir do 

comprimento da ourela sendo o comprimento da saia. A cintura é feita na trama, mas sem largura definida. Para 

que fiquem mais rodada é comum costurar os tecidos pela ourela, imendando um no outro. 

Fonte: Autora (2016) 

 Na pala da saia é feita uma casa por onde será passado o cordão que quando puxado, 

se ajusta na cintura de quem irá vestir, sistema parecido com o da calçolão explicado acima. 

Na barra da saia tem o peso, como explica Mariana (2015, p.02) “o peso é aquele pano que 

eles colocam por trás na barra, pra poder a saia não ficar muito leve e subir” (Figura 37).  

Figura 37 - Peso na barra da saia de Nóla 

 

O peso pode ser feito com tecido no avesso junto aos detalhes. Saia com identificação 01770A no acervo do 

Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Feminino da Bahia. 

Fonte: Autora (2015) 

 De acordo com Raul Lody (2006, p.282): 

A saia apóia e complementa coreografia, as roupas além de identificarem pessoas e 

personagens atuam nos comportamentos que vão de liturgias ao teatro coletivo e de 

rua, cortejos, autos dramáticos. (...) O conceito básico da saia rodada, ampla com ou 

sem armações de anágua, é distintivo da mulher, das santas fêmeas ou dos santos 

híbridos e andróginos como Oxalá, por exemplo. A saia é também apelo valorativo 

do homessexual masculino no Candomblé e Xangô.  

 O autor mostra como esta parte do traje contribuiu para a construção da estética do 

Candomblé principalmente em função da relação simbólica que a mesma tem com a dança 
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(Figura 38).  Foi citado também a anágua, que é colocada embaixo da saia e pode ser uma ou 

mais de uma, dispostas em camadas ajudam no volume e na característica de roda.  

Figura 38 - Yemanjá Opô Afonjá. 

 

Fonte: Carybé - Nanquim e aquarela (aguada) sobre papel – 66x48 cm – Sem data. In: CAIXA CULTURAL. 

Carybé: As cores do sagrado, 2015, p. 46. 

O mesmo autor ainda ressalta que “estar de saia, símbolo da estética das roupas 

femininas que funciona como um substitutivo de estar de baiana ou de roupa de baiana ou 

ainda de roupa de crioula” (LODY, 2006, p. 282), contudo, “É apenas em 1672 que o 

Diccionaire de l’Académie define a saia como ‘parte do vestuário das mulheres que vai da 

cintura até os pés’. O termo então desapareceu dos homens (...).” (BOUCHER, 2010, p.471). 

Como importante historiador da moda e da indumentária, o historiador francês 

François Boucher (2010, p.471), conta que “No século XVII, as mulheres superpõem três 

saias” fazendo uma referência sobre a característica na história da moda da saia volumosa, 

apesar de que consultando seu próprio livro de referência História do vestuário no Ocidente 

encontrar referências imagéticas de um princípio de volume na saia em uma imagem do 

século XV (Figura 39). 
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Figura 39 – Saias na Europa em: 1470, 1613 e 1729. 

 

Fonte: BOUCHER, François. História do vestuário no ocidente. 2010, p.174, 240 e 277. 

 Outra influência ibérica da saia usada no Candomblé é apontada por Factum (2009, 

p.155) onde a autora relaciona as indumentárias de trabalho em Portugal e no Brasil (Figura 

40) e depois os trajes festivos das mulheres portuguesas e os trajes das crioulas baianas 

(Figura 41). A comparação visual apresentada pela referida autora é mais uma confirmação 

das mestiçagens do traje religioso afro-brasileiro em relação ao colonizador português. 
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Figura 40 - Traje de trabalhadora portuguesa (esquerda) e de uma lavadeira na Bahia do 

século XIX (direita). 

 

Fonte: FACTUM, Ana Beatriz Simon. Joalheria escrava baiana: a construção histórica do design de jóias 

brasileiro. 2009, p.156. 

Figura 41 - Crioulas da Bahia (esquerda) e Lavradeiras portuguesas (direita). 

 

Fonte: FACTUM, Ana Beatriz Simon. Joalheria escrava baiana: a construção histórica do design de jóias 

brasileiro. 2009, p.157. 
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 Retornando a relação simbólica que a saia tem dentro da religião, outro fato que deve 

ser falado sobre esta roupa, é a maneira a qual ela é vestida, que também segue uma tradição. 

De acordo com Mariana (2015, p.07) “Ela entra por cima, ela sai por cima também. Não é 

vestida por baixo, isso é um detalhe importantíssimo.”.  

Figura 42 - Roda de Candomblé - Oxóssi. 

 

Nesta figura é possível ver vários adeptos rodando suas saias em Candomblé na Bahia. Destaque para adepto que 

esta centralizado, ao rodar deixa a mostra o seu calçolão embaixo da saia. 

Fonte: VERGER, Pierre. Retratos da Bahia: 1946-1952. 2002, p.141. 

3.3.2.5 Pano da Costa  

 O pano da costa (Figura 43) é retangular, e a média das medidas dos panos da costa de 

Nóla no acervo é de 1,76cm de largura por 90cm de altura. Medidas estas que se aproximam 

das apresentadas pela antropóloga Heloísa Alberto Torres (1950, p.419) “O comprimento dos 

que estudei, oscila entre 1,73m e 2,06m; a largura entre 0,94m e 1,20m”. 

 A história do pano da costa, bem como a origem de seu nome, já foi questionada por 

alguns autores, como destaca Raul Lody (1977, p.04): “Pano da costa será assim chamado por 

ter sido um tipo de tecido vindo da costa Mina, Costa do Ouro? Ou pano da costa é assim 
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conhecido porque este tipo de acessório do traje da negra baiana pende do ombro para as 

costas?”. O mesmo autor, anos mais tarde apresenta em outra publicação a sua conclusão: 

O intenso comércio entra a costa do continente africano e o Brasil, ocorrido a partir 

do século XVI, impulsionado pelos navegadores portugueses, chegaram muitos 

produtos que foram chamados da costa, provenientes da costa atlântica africana, e 

que foram incorporados à vida brasileira. Por exemplo, o inhame-da-costa; a palha 

da costa; o búzio da costa, a pimenta-da-costa, a ataré; e o pano da costa, 

originalmente chamado de pano de alaká. Sabe-se, por meio de documentos 

históricos, que, no fim do século XVIII, chegaram ao porto do São Salvador, na 

Bahia, cerca de 150 mil panos da costa, os quais compunham formas e estilos de 

vestir e davam identidade aos africanos e aos afrodescendentes no Brasil colônia. 

LODY (2015, p.33). 

Figura 43 - Pano da Costa feito em algodão com bordado de richeliéu. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. In: Lody, Raul. Moda e História: As indumentárias das mulheres de fé. 2015, p.89. 

O pano de alaká (Figura 44) citado acima, também conhecido apenas por alacá tem 

semelhança na forma e tamanho com o pano da costa, contudo não é uma presença constante 

nos trajes de Candomblé como Lody (1977, p.07) exemplifica: “o ‘Alaká’ não é peça comum 

nas indumentárias de cunho religioso.” Mas quando esta se faz presente no terreiro é 

apresentado por “pessoas de graduado posicionamento na organização sócio religiosa dos 

terreiros. (...), pois, usando o ‘Alacá’, a pessoa mostra seu nível social.”. 
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 O processo de confecção do pano da costa tradicional feito em teares já foi estudado 

por Raul Lody (1977) e Heloísa Alberto Torres (2004), e, da mesma forma que já foi 

destacado anteriormente no que diz respeito ao processo de confecção dos trajes, o processo 

de confecção do pano da costa tradicional ou alaká, envolve conhecimento oral passado de 

geração em geração. 

Figura 44 - Pano de Alaká produzido em tear africano. 

 

Fonte: LODY, Raul. Cadernos de Folclore n. 15: Pano da Costa.  1977, p.05. 

 A pessoa mais mencionada em estudos anteriores sobre a confecção do pano da costa é 

conhecida por Mestre Abdias que “recebeu de Alexandre Gerardis da Conceição, seu 

padrinho africano” o conhecimento de tecer este traje. Gastava-se por dia “6 horas” de 

trabalho e uma média de “dois ou três meses” para ficar pronta uma peça inteira (LODY, 

1977, p.9). Entretanto, “Mestre Abdias não deixou outros seguidores, e assim, por um tempo, 

não se teceu o pano da costa na Bahia” (LODY, 2015, p.34). 
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 A técnica é conhecida a partir do processo de tecer tiras retangulares de largura menor 

e ir costurando-as até que se chegue à largura do pano da costa. Os fios da linha podem ser 

feitos com algodão, antigamente eram fios feitos artesanalmente e hoje em dia são fios 

industrializados (LODY, 1977, p.10 e 11). Essa técnica que acreditava-se estar perdida, foi 

recuperada por alguns seguidores do Mestre Adbias dando origem ao projeto  “Casa do 

Alaká”, localizada no espaço do terreiro de Candomblé Ilê Axé Opô Afonjá (LODY, 2015, 

p.34). 

  

Figura 45 - Café torrado, 1826. 

 

Na pintura do artista francês é possível observar várias mulheres negras usando diferentes estilos e cores de pano 

da costa ou alaká. 

Fonte: DEBRET, Jeans Baptiste, 1826. Disponível em: < http://cruzandomundo.com.br/dicas/atividades/o-rio-

de-janeiro-de-debret-no-centro-cultural-dos-correios/#> Acesso em 06 de março 2016. 

Mas nem todos os panos da costa hoje em dia, são feitos a partir da tecelagem africana 

tradicional. A maioria dos panos da costa observados com as costureiras de axé e alguns do 

acervo de Nóla são feitos em algodão com bordados manuais, e, sobre estes se falará adiante.  
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Mas, Catarina (2015, p.04) destaca: “No pano da costa você bota pelo mais simples 

que seja a história do orixá que você quer homenagear”, e sobre a origem desta tradição, a 

mesma indica: “outrora você botava a história de orixás em bordados como toda civilização 

antiga. Através de bordados você vai encontrar no Benin, tapetes chamados panôs, são panos 

feito cortina que conta a história dos reis através de imagens”. 

 As formas que serão bordadas ou o tipo de bordado, é pensado pelo adepto, procura-se 

escolher algo que corresponda ao orixá e que o mesmo irá aprovar. Além da escolha das 

formas do bordado, que mostra mais uma parte do simbolismo encontrado nos trajes sagrados, 

nos panos feitos de maneira tradicional pode se observar os simbolismos dos orixás a partir 

das cores: 

- pano da costa branco pertence a “Oxalufan” e “Oxaguian”, 

- pano da costa vermelho e branco pertence a “Xangô” e “Iansã”, 

- pano da costa azul e branco pertence a “Oxosse”, 

- pano da costa vermelho e amarelo é dedicado a “Ogum”, 

-pano da costa roxo e branco é dedicado a “Omolu” e “Nanã”. (LODY, 1977, p.05) 

 Outra importante conotação simbólica que existe nos panos da costa, são as diferentes 

amarrações e o significado de cada uma delas como explica Ana Beatriz Simon Factum 

(2009, p.105) a partir da ilustração de Heloisa Alberto Torres (Figura 46). 

Da esquerda para a direita, em cima: 1) saída a passeio com o traje de cerimônia; 2) 

saída à rua, a serviço, com o traje diário; 3) costas do 1º. Embaixo, na mesma 

ordem: 1) modo também de cerimônia, agasalhando mais; 2) pano da Costa de 

mulher que se dispõe a trabalhar; 3) modo de usá-lo em cerimônia do culto orixá 

masculino. Ao centro (32 a 36), diferentes modos de usar o torso. (TORRES, 2004, 

p.453 apud FACTUM, 2009, p. 105). 
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Figura 46 - Amarrações e uso do Pano da costa. 

 

Fonte: TORRES, H.A. Alguns aspectos da indumentária da crioula baiana. 2004, p.453. In: FACTUM, Ana 

Beatriz Simon. Joalheria escrava baiana: construção histórica do design de jóias brasileiro. 2009, p.106. 

 

3.3.2.6 Bata 

 Como dito anteriormente, no Candomblé, a bata (Figura 47) possui uma função de 

distinção, tendo seu uso restrito para a alta hierarquia do terreiro, ou seja, é apenas usada por 

aquelas com mais de 7 anos de obrigação e vestida por cima do camisu. Como afirma Lody 

(2006, p.222) “A bata será branca, rendada, bordada, ou ainda de estampas miúdas e em cores 

preferencialmente claras”. O mesmo autor, ainda afirma que as batas “lembra e remete a 

roupas folgadas dos afro-islâmicos”. 
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Figura 47 - Baiana usando: bata, saia estampada, alaká e torço na cabeça. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. In: Lody, Raul. Moda e História: As indumentárias das mulheres de fé. 2015, p.110. 

 A partir desta informação buscou-se referência desta roupa nos trajes típicos afro-

islâmicos e a que mais chamou atenção foram algumas semelhanças estéticas da bata e do 

camisu com as túnicas (Figura 48) usadas pelos chamados mamluck. De acordo com o 

historiador militar inglês David Nicolle (1993, p.50) os mamluck, traduzindo para o português 

mameluco
19

, são os “Reis
20

 escravos que expulsaram os cruzados da terra santa”. Esta seria 

uma hipótese da referência do traje afro-islâmico adaptado para o Candomblé.  

                                                 
19

 No Brasil, sabe-se que o termo mameluco é popularmente usado para designar uma pessoa de ascendência 

indígena e branca. 

20
 O termo rei é assim conhecido, pois os mamelucos eram escravos e acenderam ao poder do Egito entre o 

período de 1250-1517 (NICOLLE, 1993, p.50). 
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Figura 48 - Túnica do período mameluco, entre 1250-1517. 

 

Fonte: Acervo do Ashmolean Museum of Art and archaeology da Universidade de Oxford, Inglaterra. 

Disponível em<https://awalimofstormhold.files.wordpress.com/2012/12/childtunicmamluk.jpg?w=640&h=653> 

Acesso em: 06 de março 2016. 

 Após a observação do traje típico mameluco e com mais pesquisa em busca de peças 

com características semelhantes, achou-se uma túnica (Figura 49) em que pode ser observado 

ainda, grandes semelhanças com o camisu (Figura 32), principalmente no que diz respeito ao 

tamanho da fralda e da modelagem da mesma que apresenta embaixo do braço o lenço, ou 

seja, duas partes importantes e típicas do camisu. 

A historiadora de moda Gilda Chataigner, em seu livro História da moda no Brasil, 

destaca em determinados capítulos as roupas das classes dominadas, o que é importante 

enfatizar, pois nas outras obras de referências a mesma temática, não se fala muito das roupas 

das classes excluídas. Assim, sobre as roupas dos escravos, a autora (2010, p.37), expõem: 

“Mas como sabemos, na verdade, os escravos trabalhavam com o dorso nu e só com o 

decorrer do tempo, na época que tem início ao processo de libertação, é que passam a usar 

camisas soltas e largas, semelhantes a bata”. Chataigner enfatiza ainda que: 
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Os trajes usados pelas negras ou crioulas (as nascidas no Brasil, de origem africana) 

mostravam as características dos dois continentes. De um modo geral, elas usavam o 

corpete não tão ajustado como o utilizado pelas mulheres brancas ou mesmo 

afrouxado para permitir melhor locomoção e desenvolvimento das atividades 

relacionadas ao trabalho. Sobre ele, vestiam uma blusinha curta (...). 

(CHATAIGNER, 2010, p.37) 

Figura 49 - Túnica (vestido) mameluco, segunda metade do século XIII. 

 

Túnica ou vestido feito em algodão com decoração de seda e bordados de ponto cruz descoberto na caverna Asi 

al Hadath no Líbano. 

Fonte: Acervo de Beirute. Disponível em: <http://www.qantara-

med.org/qantara4/public/show_document.php?do_id=373> Acesso em: 06 de março 2016. 

A partir da descrição apresentada acima, pode-se afirmar que as mulheres escravas já 

apresentavam o hábito de sobrepor uma blusa menor por cima de um “corpete não ajustado”. 

Ou seja, características que se assemelham ao modo de vestir da bata que sobrepõem ao 

camisu. 

As batas que em sua grande maioria são feitas de rendas ou adornadas com bordados 

mais finos, ainda apresentam as constantes: “(...) será branca, rendada, bordada ou ainda de 

estampas miúdas e em cores preferencialmente claras”. (LODY, 2006, p.222). Essas podem 

ser relacionadas com os elementos que talvez justificam o motivo deste traje ser hierárquico, 

já que a maior parte das rendas e bordados tem suas origens europeias.  
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Logo, usar um traje conhecido por sua modelagem como popular entre os africanos e 

os afrodescendentes, mas com bordados e rendas dos colonizadores, conotaria entre eles 

mesmos uma relação de poder. 

3.3.3 Bordados e Rendas 

 Estes ofícios exigem atenção e cautela. Da mesma forma em que se é começado o 

traje, a partir do risco, também se começam os bordados e alguns dos tipos de renda que aqui 

serão mostrados. Linhas e agulhas são os materiais principais, usados para que o trabalho 

possa acontecer. A habilidade nas mãos torna-se conhecimento passado de gerações e restrito 

para as que escolheram continuar a exercer as atividades realizadas por seus antepassados. 

 Dos desenhos que são riscados vê-se a representação dos orixás. É aí que se encontra o 

simbolismo desta parte das indumentárias do Candomblé. Os motivos são muitos, mas 

Epifânia (2015, p.08), alertou: “Os aborós, que são os santos homens, geralmente são 

bordados mais simples, mais fechados. (...) Agora, as iabás, que são as mulheres, querem 

coisas que mostrem a beleza da roupa. Então são bordados mais abertos, mais chamativos.” 

(Figuras 50 e 51). 

 Sobre os desenhos bordados e a representação de alguns orixás, Catarina (2015, p.05) 

fala: 

(...) tem pessoas que escolhem para Iansã, fazer borboletas. Porque borboletas 

simbolizam: liberdade, o vento, o fogo. Iansã é o relâmpago, mas principalmente o 

vento, que pode estar em todos os lugares. Então, as borboletas simbolizam tudo 

isso. Os temas dos bordados são objetos ou coisas ligados ao orixá. Oxum, você vai 

ver peixes e flores. Iemanjá, você vai ver: flor, peixe, concha, estrela do mar. 

Geralmente os orixás que mais usam bordados, são as iabás, que são: Iemanjá, 

Oxum, você pode usar pra Nanã (que não é típico). Nanã não se usa muitos 

bordados, são tecidos grosseiros, é outra história. O Orixá cada um tem uma 

linhagem de roupa que é da natureza dele. Por exemplo: Oxalá só bota branco, então 

tem pessoas de Oxalá que a roupa não pode colocar seda, tafetá, porque é brilho, só 

se usa coisas foscas. Então se cria o bordado para dar uma graça, uma beleza àquela 

roupa. Iansã são: flores, borboletas.  Oxum pode ter o risco de uma cornucópia que 

sai dinheiro, porque é a deusa da riqueza. 

 Além da escolha do tecido, vê-se que as rendas e os bordados principalmente, são 

usados para finalizar e decorar os trajes. Que existem restrições tanto na escolha dos desenhos 

quanto na técnica, pois nem todos os orixás homens, aborós, usarão um bordado ou um tipo 

de renda muito aberta.  

Figura 50 - Bordado de richeliéu representando machado de Xangô. 
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Fonte: Autora (2015). 

Figura 51 - Bordado de richeliéu representando flores em traje de Iansã. 

 

Fonte: Autora (2015) 

Um levantamento nos trajes analisados observou-se que algumas das rendas são 

industrializadas, já citadas no subcapítulo de materiais. Desta forma, neste subcapítulo, 

escolheu-se falar das rendas que pode se observar uma presença constante nos trajes e que são 
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feitas, até hoje, de maneira artesanal. Algumas são consideradas rendas por algumas 

costureiras e bordadeiras de axé, outras são consideradas bordados. Portanto, a junção dos 

dois nomes no subtítulo deste capítulo. 

 Na verdade, a história do bordado e da renda, se entrelaça em determinado momento 

no século XVI, a partir dos “bordados denteados” (Figura 52) ou bordados recortados 

(BOUCHER, 2010, p.231) para este historiador, a renda surge a partir desta técnica. Contudo, 

Dinah Bueno Pezzolo (2007, p.225) diz que “a renda já existia no Oriente e chegou ao 

Ocidente na segunda metade do século XVI por intermédio das Cruzadas.”. 

Figura 52 - Retrato de Anna Bouden Courten, 1619 por Salomon Mesdach. 

 

Tipo de renda delicada e comumente usada em roupas de homens e mulheres a partir do século XVI, muito 

representada em retratos desta época em diante. Enfatiza-se que a voga era usá-la no rufo (gola encorpada no 

pescoço), peitilho (detalhe no colo) e nas mangas. 

Fonte: Acervo do Rijksmuseum, Amsterdã. In: BOUCHER, François. História do vestuário no ocidente. 2010, 

p.231. 

 Sabe-se que as técnicas de agulha e bilros foram adaptadas na Europa. A técnica de 

agulha pela Itália, em especial na cidade de Veneza e depois ressalta a França, que formou 

seus próprios centros de capacitação para produzir seus rendados, destaque para a cidade de 
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Flandres (BOUCHER, 2010, p.249). Outro país europeu conhecido por adaptar a técnica com 

os bilros foi a “Bélgica, nos arredores de Anvers” (PEZZOLO, 2007, p.225). 

Figura 53 - Detalhe do Retrato de Elisabeth de França, antes de 1622 por Frans Pourbus. 

 

Fonte: Acervo Musée des Beaux-Arts, Valenciennes. In: BOUCHER, François. História do vestuário no 

ocidente. 2010, p.248. 

 Os bordados e as rendas que tem seu uso conhecido no Candomblé e que serão aqui 

retratadas, suas técnicas, características, história e como foi adotada como adorno nos trajes 

sagrados, são: o richeliéu, o labirinto, a bainha aberta e a renda renascença. E, deve ser 

previamente ressaltado que todos esses se encontram classificados na mesma categoria, pois 

são feitos com técnicas a partir de agulhas. 

3.3.1.1 Richeliéu 

 O bordado de richeliéu (Figuras 50, 51 e 54) teve a difusão da técnica com este nome, 

de acordo com alguns historiadores, devido a popularização do uso do mesmo em paramentos 

litúrgicos pelo cardeal Armand Jean du Plessis, cardeal e duque de Richelieu (LODY, 2015, 



101 

 

p.30). De acordo com François Boucher (2010, p.248) a voga do bordado no século XVII, 

fizeram com que “Na França, Sully e, mais tarde, Richelieu tentaram em vão proibir seu uso, 

a fim de limitar as compras nos dois grandes produtores, Itália e Flandres.”. 

 O surgimento deste bordado acontece bem antes, como ainda discorre Boucher (2010, 

p.248) sobre o surgimento e a técnica de feitura: 

Foi no século XVI, depois de haver bordado sobre uma peça de linho, puxado os 

fios e bordado sobre o trabalho aberto assim produzidos cortando em seguida a tela e 

bordando sobre os buracos, que os operários italianos tiveram a ideia de fixar fios 

sobre a barra da peça de tela e bordar sobre esses fios. 

Figura 54 - Retrato de um homem, c.1665 por Laurent Fauchier. 

 

Homem usando gola de richeliéu no século XVII. 

Fonte: Acervo do Musée des Beaux-Arts, Nantes. In: BOUCHER, François. História do vestuário no ocidente. 

2010, p.249. 
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Figura 55 - Método de richeliéu usado por Epifânia, uma das entrevistadas. 

 

Fonte: Revista Riscos para bordar, Corrente, Livreto nº075 Grupo IV, p.06. 

Como foi possível entender na citação acima, o tecido citado na feitura do richélieu é 

o linho, mas também “a cambraia de linho, além de organza. Certas linhas são preferidas, 

como linha de seda, de algodão e do tipo cordonê.” (LODY, 2015, p.31). O bordado chega até 

o Brasil com a propagação do uso das rendas nas indumentárias a partir do estilo artístico 

vigente nos séculos citados, o barroco, como afirma a pesquisadora goiana Miriam da Costa 

Manso Moreira de Mendonça (2006, p.189). 

 Além de integrar o imaginário estético barroco, o recheliéu passa a integrar a estética 

dos trajes de Candomblé, quando é adotado pelas negras para o uso do mesmo em suas 

indumentárias religiosas, se estabelecendo assim como um “formador de uma identidade 

afrodescendente” (LODY, 2015, p.30). 
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Figura 56 - Camisu de richeliéu pertecente a Nóla. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Feminino da Bahia nº01754. Foto: Autora (2015) 

3.3.1.2 Labirinto 

A técnica de feitura conhecida por desfiar uma tela entre os fios de trama e urdume e 

depois com uma linha passada na agulha, formar desenhos com motivos variados, também é 

atribuída a princípio a Europa do século XV e que chegou às Américas, de acordo com a 

pesquisadora Delia Etcheverry (s.d., p.05) do Museu Nacional de la Historia del traje na 

Argentina, junto com “os primeiros conquistadores e que vão ser os rendados bordados mais 

usados, principalmente na Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, tendo em cada região 

características próprias, como resultado da mestiçagem cultural”. 
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Figura 57 - Detalhe de labirinto em camisu pertencente a Nóla. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Feminino da Bahia nº01780. Foto: Autora (2015) 

Esta técnica de desfiar a base é usada tanto no labirinto (Figura 57) quanto na bainha 

aberta, bordado que será explicado no próximo tópico. Contudo, para a execução do labirinto 

a base desfiada é uma malha quadriculada, os pontos cobrem por completo a área onde se 

encontrará os motivos bordados e os desenhos tem por característica serem mais geométricos 

(Figura 58). Muito foi pesquisado, mas não se sabe quando ou porque este tipo de bordado foi 

incorporado como adorno nos trajes de Candomblé e acredita-se que teve um motivo similar 

ao próximo bordado a ser explicado. 
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Figura 58 - Punto Zurcido em Manta, 1885. 

 

Encontrou-se o chamado punto zurcido em uma manta no Museu Nacional de la historia del traje na Argentina 

que se aproxima muito do modo de feitura do labirinto.  

Fonte: Acervo do Museu Nacional de la Historia del traje na Argentina nº293. In: Revista de patrimônio do 

Museu, n. 02 p.12. 

3.3.1.3 Bainha Aberta 

A bainha aberta (Figura 59) se classifica na parte de rendas e bordados feitos com 

agulha e que são desfiados, pois como dito anteriormente, primeiro é desfiado a base para que 

este bordado surja das mãos, que vão com a ajuda de uma agulha, passando e entrepassando 

os fios e preenchendo os espaços que estão vazios. Credita-se sua origem tal qual a técnica do 

labirinto, pois como dito anteriormente possuem uma técnica parecida, mas visualmente o que 

difere o labirinto da bainha aberta é que sua malha não é tão regular e que seus pontos não são 

tão geométricos e apresentam uma diversidade maior.  
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Figura 59 - Vários tipos de Bainha Abertas. 

 

Fonte: Autora (2015) 

Foi percebido tanto a partir dos trajes sagrados de Nóla, quanto os trajes mostrados 

pelas costureiras de axé que a bainha aberta é um dos ornamentos mais usados em ojás, pano 

da costa e principalmente na parte da frente dos camisus. E Mariana (2015, p.01) ressaltou sua 

predileção logo no início da entrevista: “eu me identifico mais com a bainha aberta do que 

com o richeliéu”. 
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Figura 60- Bainha Aberta: Roda de Quiabo. 

 

Fonte: Autora (2015) 

 Percebendo que a bainha aberta era muito usada, questionou-se as entrevistadas sobre 

a origem do bordado no Candomblé, e Catarina (2015, p.03), respondeu: 

As iaôs ficavam muito tempo dentro do Candomblé depois que faziam santo. Então 

dentro (do barracão do Candomblé), a gente guardava os pedaços dos tecidos, que 

não era esses (referindo-se aos tecidos mais atuais), porque o tecido de Candomblé 

não é esse. Era coisa simples tipo um madrasto. Madrasto é o que se chama murim, 

aquele pano baratinho. Então o que a gente fazia? Desfiava todo. E quem não 

aprendia a bordar, que tem que contar simplesmente os pontos e prender os fios, 

então desfiava o tempo todo! Tardes e tardes, horas e horas, ficava desfiando. 

E continua a sua história: 

Traje de iaô era isso! (...). Esses são os primeiros bordados das iaôs do povo do 

Candomblé. Porque tradicionalmente, o negro não podia botar coisas de branco, 

então ele cria por sua própria cabeça formas de decorar sua roupa. Esse é um dos 

tipos mais simples. Então o negro cria porque ele não podia imitar o traje do 

colonizador. Catarina (2015, p.04). 

 A entrevistada Epifânia (2015, p.03) não contou a história da bainha aberta, mas como 

grande exemplo de artesã no ofício, contou como foi que aprendeu este tipo de bordado. 

Autodidata, se viu em um desafio quando sua mãe de santo lhe presenteou com um material 

inacabado: 

Ela veio lá de dentro (do barracão), enfiou a mão no danado do saco, pegou um 

bastidor (...) que pra mim é uma relíquia. (...) Esse bastidor veio com um paninho 

enfiado, com um trabalho começado. Uma agulha com linha enfiada, também veio 

uma parte de uma camisa de crioula bordada e um ojá sem terminar. Ai ela jogou no 



108 

 

meu colo, lembro como se fosse agora: ‘O seu é esse aqui!’. Eu fiquei doida né, todo 

mundo já tinha ganhado presente, eu quis saber qual era o meu. Quando eu abri que 

olhei, disse: ‘Minha mãe! Isso é muito difícil! Eu nunca vou conseguir fazer uma 

coisa dessas!’. Ela disse:’Vai sim! Você vai conseguir fazer e você vai começar por 

esse ponto daqui, porque eu quero uma camisa de crioula por você, feita neste 

ponto.’ (...) Eu trouxe pra casa. Nesse dia não consegui dormir de tanto 

contentamento, eu ficava contente e com medo, um misto de medo e contentamento. 

Mas a curiosidade tava tão aguçada que eu peguei o danado que tava começado e 

comecei a fazer, ficava olhando e ia processando. Não é que eu aprendi a fazer o 

danado do ponto! Sabe como se chama ele? Roda de quiabo. É um dos pontos mais 

ricos e mais lindos que tem na bainha aberta. 

 Epifânia, ao longo da entrevista, conta sobre como aprendeu não só o ponto de roda de 

quiabo (Figura 60), mas outros pontos da bainha aberta apenas por observação. Esta 

metodologia foi a chave para surgir a hipótese de que talvez os africanos e afrodescendentes 

tenham seguido o mesmo processo para levar não só a bainha aberta, mas também todos as 

outras técnicas de rendas e bordados para a indumentária do Candomblé.  

Figura 61 - Bainha Aberta. 

 

Asa de mosca (acima à esquerda), asa de mosca com fundo de balaio (acima à direita), amor em pedaços 

(embaixo à esquerda). 

Fonte: Autora (2015) 
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Figura 62 - Encajes bordados, c.1920, jogo de mesa. 

 

Fonte: Acervo do Museu Nacional de la Historia del traje na Argentina nº293. In: Revista de patrimônio do 

Museu, n. 02 p.37. 

 Hipótese esta que faz com que a última fala de Catarina, logo acima, de que “o negro 

não podia imitar o traje do colonizador” e até mesmo de atribuir a criação da bainha aberta 

aos mesmos, seja descartada teoricamente, mas que prevaleça nas lendas. Pois não só 

imitaram, como usaram e recriaram a história desse bordado para o seu povo.  

3.3.1.4 Renda Renascença 

 Este foi o único tópico que foi nomeado com renda, pois apesar de alguns adeptos 

chamarem por renda: o richeliéu, o labirinto e a bainha aberta, como foi dito na abertura deste 

sub-capítulo, sabe se que: 

De modo geral, dá-se o nome de renda ao tecido cujos fios da trama e do urdume se 

entrelaçam ao mesmo tempo e em todas as direções, formando desenhos. Os tipos 

principais são dois: renda de agulha, vista como evolução do bordado, e renda de 

bilro, evolução da passamanaria. (PEZZOLO, 2007, p.223) 

Essa definição é importante para que seja apresentada a técnica de feitura da Renda 

renascença (Figura 63), que diferente dos ornamentos anteriores que são usados nos trajes de 

Candomblé. Tem a sua construção não a partir de um tecido já tramado, mas é tecida a partir 

de um desenho esboçado em um rascunho e que depois é colocado sob uma superfície, 

marcado com alfinetes, para que depois com a agulha e a linha de lacê, possa ter seus pontos 

executados. Um minucioso trabalho que pode demorar semanas e anos para ser executado, 
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portanto seu uso nos trajes de Candomblé é visto com menos frequência e apenas em alguns 

detalhes. 

Figura 63 - Renda renascença em detalhe de ojá que pertenceu a Nóla. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Feminino da Bahia nº01772. Foto: Autora (2015) 

De acordo com o Portal Paraíba Cultural
21

 seu nome é assim atribuído, referenciando o 

período em que foi criada, sendo “meados do século XVI” na Europa. Trazida para o Brasil 

pelos portugueses, sua técnica de feitura foi a princípio passada por freiras em conventos, 

antes de ter sua difusão pelo nordeste brasileiro e que hoje resiste por que é passada de 

geração em geração e também fonte de renda para muitas comunidades.  

                                                 
21

 Portal Paraíba Cultura disponível em < http://paraibacultural.com.br/portal/renda-renascenca/> Acesso em: 

26/12/2015. 
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Figura 64 - Punto in Aria, Itália, século XVII. 

 

Fonte: Disponível em <http://eb11.co.uk/images/41902-h_files/img38e.jpg> Acesso em: 07 

de março 2016. 

Figura 65- Ponto da França, França, século XVIII. 
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Fonte: Disponível em < http://eb11.co.uk/images/41902-h_files/img39.jpg> Acesso em: 07 de 

março 2016. 

Durante a pesquisa foi possível comparar a semelhança visual da renda renascença 

com os famosos “punto in aera ou ponto de Veneza” (Figura 64) que de acordo com François 

Boucher (2010, p.248) também teve origem no século XVI e que “da noite para o dia, seu 

sucesso foi universal na Europa.” Sendo que estes foram a base para inspiração do surgimento 

de outras rendas conhecidas por “ponto de Alençon e o ponto da França” (Figura 65). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iansã foge ligeira e transforma-se no vento 

Iansã tinha muitas jóias, que usava com orgulho. 

Uma ocasião resolveu sair de casa, mas foi interpelada por seus 

pais. 

Disseram que era perigoso sair com tantas joias e a impediram de 

satisfazer seu desejo. 

Oiá, furiosa, entregou suas jóias a Oxum e fugiu voando, rápida, 

pelo teto da casa, arrasando tudo o que atravessasse seu caminho. 

Oiá tinha se transformado no vento. 

 

Mito de Iansã, s.d.
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Capítulo 4 

O TRAJE SAGRADO DE NÓLA DE ARAÚJO 

 

Neste capítulo, analisa-se um exemplar de cada tipo, sendo eles: um ojá, um camisu, 

uma saia, um pano da costa e uma bata, das 81 (oitenta e uma) peças do acervo específico de 

Nóla que estão sob a guarda do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Feminino da Bahia. 

Elegeu-se as que tinham mais elementos para análise, sendo um recorte de peças que não 

eram usadas em conjunto, ou seja, não é um traje tal como Nóla vestia. A partir da 

metodologia de pesquisa adotada, teve-se que entender primeiramente a condição de mulher 

na religião e a inversão de papéis excercida por Nóla ao se tornar adepta do Candomblé e 

depois teve-se que entender o objeto de estudo em aspectos gerais desde a sua concepção 

como objeto de design, moda e arte reliosa afro-brasileira, um pouco de sua formação estética, 

cultural e histórica bem como o seu processo de desenvolvimento para enfim analisarmos 

aqui, os trajes sagrados de Nóla de Araújo. 

Mas ainda falta um item de suma importância: Quem é essa mulher? E a partir deste 

questionamento, outros podem ser desenvolvidos: Como era sua vivência no terreiro? Como 

foram elaborados seus trajes? Quais simbolismos podem se encontrar neles? Pretende-se que 

as respostas para todos estes questionamentos sejam respondidas a partir da análise dos trajes.  

A preferência foi apresentar o sujeito da pesquisa juntamente com seu traje sagrado 

que é o objeto de estudo e como justificativa para tal escolha tem-se a de tentar favorecer a 

indumentária, a história da pessoa que a ultilizou e assim a sua memória. Desde que foi 

concebida a ideia para a dissertação mesmo antes de saber que seriam analisados os trajes 

sagrados de Nóla, partiu-se do seguinte questionamento: Uma indumentária pode contar uma 

história? Essa é a grande indagação que deu origem ao objetivo geral. 

 

4.1 Georgeta Pereira de Araújo 

Georgeta Pereira Araújo (Figura 66) nasceu na cidade de Cachoeira-BA no dia 24 de 

janeiro de 1911, em uma família tradicional e grande. Teve nove irmãos. Seu pai era 

comerciante e jornalista, enquanto sua mãe como tradição naquela época era dona do lar. 

Cresceu no grande sobrado de Cachoeira localizado na Praça da Aclamação. Uma construção 

do século XVIII e que atualmente encontra-se o Museu Regional de Cachoeira e a sede do 
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IPHAN. Para os padrões da sua família, classe média alta, frequentou a escola e completou o 

ginásio e ainda aprendeu a bordar, tocar piano e fazer renda de bilros.   

Figura 66 - Georgeta Pereira de Araújo, Nóla. 

 

Fonte: Foto comemoração ao seu centenário Disponível em: 

<http://3.bp.blogspot.com/_c2bZdFg1BkE/TTcMov6dDTI/AAAAAAAAA2U/07d8htbhBE0/s400/Nola+Ara%2

5C3%25BAjo+001.jpg> Acesso em 08 de março 2016. 

A cidade de Cachoeira, que faz parte da região do Recôncavo Baino, como dito nos 

capítulos anteriores, fica a 120 km de distância da capital do estado, Salvador. E tem uma 

população estimada em aproximadamente 34.394 habitantes, de acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
22

, referentes ao ano de 2014. Sobre a 

população da cidade, de acordo com a pesquisadora baiana e professora da Universidade 

                                                 
22

 Dados do IBGE disponíveis em: 

<ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/estimativas_2014_TCU.pdf> Acesso: 30 de 

dez 2015. 
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Federal do Recôncavo da Bahia, Renata Pitombo Cidreira (2015, p.18) “em sua maioria, é de 

afrodescendentes”. 

Nóla casou-se aos vinte anos de idade e teve quatro filhos. Viveu aproximadamente 29 

anos em sua cidade natal, um território cercado de história, memórias e principalmente, da 

influência da cultura afro-brasileira e consequentemente das religiões afro-brasileiras, como 

aponta Raul Lody (1987, p.40): 

Um grande pólo de vivência e de memória religiosa afro-brasileira está 

decisivamente no Recôncavo Baiano, que reúne municípios intimamente ligados aos 

Candomblés, como Salvador, Cachoeira, São Félix, (...).  Por todo Recôncavo, os 

testemunhos do homem africano estão fundados em memória viva e dinâmica nos 

Candomblés, sem com isso excluir outras influências na sociedade complexa da 

região. (grifo nosso). 

O mesmo autor ainda reforça que cada uma das cidades preservou de certa maneira a 

influência dessa cultura na região, a nação jeje foi a que mais influenciou na cidade de 

Cachoeira e que essa influência era “uma vivência cotidiana que expõe um legado africano no 

uso da roupa de crioula (roupa de baiana), nas suas irmandades religiosas” (LODY, 1987, 

p.41). Uma das principais irmandades que se conhece em Cachoeira é a da Nossa Senhora da 

Boa Morte (Figura 67). 



117 

 

Figura 67 - Irmãs da Irmandade da Boa Morte em Cachoeira-BA. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. In: Lody, Raul. Moda e História: As indumentárias das mulheres de fé. 2015, p.102. 

Antes de falar da irmandade da Boa Morte, uma informação curiosa apareceu durante 

uma das entrevistas. Desde a escrita do artigo que depois viria a se tornar esta dissertação, o 

nome Nóla, antes de saber que este era apelido de Georgeta, chamou a atenção pela fonética. 

O Profº Francisco Senna, neto de Nóla, quando questionado no final da entrevista sobre qual a 

provavel origem do apelido, não soube dizer. Mencionou algo sobre os criados da casa terem 

o costume de chamar as meninas de “senhorinha” e talvez o Nóla viesse de uma abreviação, e 

de “nhorinha” passou para “Nolinha” e depois ficar “Nóla”, quando esta alcançou a 

maturidade. 

Todavia, durante a entrevista com Catarina (2015, p.10), que como já apresentada no 

capítulo anterior, tem grande conhecimento da cultura oral afro-brasileira, contou: 

O nome Nóla é um nome Iorubá, uns dizem No(ó)la e outros dizem Nola(á), 

significa que este nome outrora era dado a filha primogênita de uma família Iorubá, 

que signifca “aquela que é responsável pela honra da família”. A palavra Nóla, a 

mulher que tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos para eles 
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manterem a honra da família. Para que eles se formem em alguma coisa para que 

aumente a renda da família porque é a prosperidade, é um nome de prosperidade.  

 Não existe comprovação entre os familiares de que Nóla possívelmente teve algum 

criado do Candomblé durante a sua infância e que talvez esta pessoa a tenha apresentado para 

os cultos afro-brasileiros. Mas só de saber que ela viveu em um lugar onde a própria cidade 

ainda respira a resistência dos escravos em tradições, principalmente como as da irmandade 

da Boa Morte, que reflete o poder e a sabedoria das mulheres em seus plissados e bordados. 

Pode se afirmar que em Cachoeira, de certa maneira, foi a gênesi desse elo. 

4.1.1 A irmandade da Boa Morte 

 Sabe se que Nóla não participou da irmandade da Boa Morte, mas que a importância 

de destacá-las neste tópico se justifica pelas famosas indumentárias destas. O elegante traje é 

usado no mês de agosto, quando a irmandade celebra a assunção de Maria e que de acordo 

com Pitombo (2015, p.19) esta devoção “surgiu no século XVII, no contexto barroco, de 

modo oficial na Igreja Católica.”. A referida autora, ainda nos conta que apesar de ser uma 

tradição católica, observa-se que quando o culto migrou para a cidade de Cachoeira, ele 

“modifica-se, pois integrantes da Irmandade estão associadas ao culto do Candomblé, sendo 

muitas delas Mães-de-Santo”, o que é uma referência para a cidade. 

Figura 68 - Mapa destaca distância entre a sede da Irmandade e a casa onde Nóla nasceu e 

cresceu. 

 

Fonte: Imagem gerada por Google Maps. Disponível em <https://www.google.com.br/maps/> Acesso em 07 de 

março 2016. 
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 A irmandade se localiza na Rua 13 de maio no Largo da Ajuda na cidade de 

Cachoeira-BA, aproximadamente a 350 metros da casa em que Nóla nasceu e cresceu (Figura 

68). Não se sabe quando a irmandade se estabeleceu na cidade, mas que “o ano de 1820 e a 

igreja da Barroquinha, na cidade de Salvador, seriam os marcos para o surgimento desta 

irmandade” e que posteiror a isso “os três primeiros anos da década de 20 do século XIX, a 

população baiana se viu fortemente envolvida nos conflitos pela independência”, fazendo com 

que nesse contexto, existissem “constantes deslocamentos dos negros às cidades do 

Recôncavo” e que esta seria uma hipótese para o deslocamento também da irmandade 

(PITOMBO, 2015, p.16). 

 Os preceitos da irmandade também são citados pela pesquisadora, Pitombo (2015, 

p.17), que nos fala que a mesma “foi formada a partir de preceitos étnicos e religiosos que 

vislumbravam constestar a submissão de mulheres negras numa sociedade altamente racista e 

patriarcal. A princípio congregava negras alforriadas, denominadas ‘negras do partido alto’, 

termo que carrega uma conotação socioeconômica distinta” e ainda: 

No contexto da época, estas mulheres buscavam representar singularmente seus 

ideais de libertação e preservação às suas tradições religiosas numa organização de 

cunho católico, mas que mesclava também rituais simbólicos próprios de suas 

crenças, num jogo singular de superação da conjuntura dominante. (PITOMBO, 

2015, p.17) 

 Saber do contexto da irmandade da Boa Morte e tudo o que ela representa na cidade de 

Cachoeira-Ba, é importante. Principalmente ao mostrar a distância entre a sede da irmandade 

e a casa em que Nóla viveu, pois, julga-se que este foi seu primeiro contato com a cultura 

afro-brasileira e com pessoas do Candomblé e consequentemente um dos principais.  

Sobre as roupas da irmandade da Boa Morte, que também são tratadas como sagradas 

pelos pesquisadores: 

As evocações a essa esfera do sagrado são também reforçadas pelas vestes usadas 

pela Boa Morte. A roupa, compreendida na sua dimensão simbólica, é um elemento 

importante na constituição cultural; reforça mitos e signos, reestrutura valores e 

tradições. Tais aspectos são claramente observados no âmbito das construções 

socioculturais das etnias africanas que recriam, no Brasil, formas peculiares de culto 

e de significação das vestes no processo de adoração ao sagrado. (PITOMBO, 2015, 

p.22) 

 O traje usado pela irmandade da Boa Morte (Figuras 67 e 69) tem peças semelhantes 

com as do traje de Candomblé, e são elas: camisu de algodão branco, saia preta de cetim 

plissado com barrado roxo internamente, pano da costa de veludo que de um lado é preto e de 

outro forrado em cetim vermelho, torço de richeliéu, laço amarrado na cintura e sapato branco 
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(LODY, 2015, p.57 e 58). Desta forma percebe-se a suntosidade dos tecidos e mais uma vez 

uma possível influência que Nóla recebeu para a confecção de seus trajes. 

Figura 69 - Adepta da irmandade e seu Pano da Costa de veludo. 

 

Fonte: VERGER, Pierre. In: Lody, Raul. Moda e História: As indumentárias das mulheres de fé. 2015, p.106. 

4.1.2 A mudança para Salvador 

Nóla mudou-se para Salvador-BA entre os anos de 1939 e 1940 onde viveu até seu 

falecimento. No ano de 1943, fez santo no Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, 

lembrando que o contexto histórico do mesmo e da época já foram feitos nos capítulos 

anteriores. Assim, pode seguir para uma das informações mais importantes para a pesquisa, o 

fato de Nóla ter sido conhecida como a primeira mulher luso-descendente a fazer santo em um 

terreiro de Candomblé na Bahia.  

Poucas pessoas que conheceram Nóla no contexto social do terreiro permanecem vivas 

e poucas aceitaram dar entrevistas, outras conversaram de maneira informal, mas deve ser 

enfatizado o fato de que mesmo que não se possa usar as falas integralmente, Nóla sempre é 

citada carinhosamente e com falas que enaltecem a admiração que as pessoas que a 
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conheceram, têm por ela.  Essas pessoas, sendo todas afro-descendentes, não falam nem um 

segundo sobre a questão da raça de Nóla. O foco em quem ela foi como pessoa é sempre mais 

forte, o que reflete que ela tratava e era tratada como igual. 

Catarina, importante colaboradora no capítulo anterior, conheceu Nóla e até o 

momento da entrevista, não sabia que os trajes que seriam analisados no derradeiro capítulo, 

eram os de Nóla. Portanto, aceitou falar sobre Nóla e liberar a fala para a dissertação, mas 

ressaltou que não conhecia Nóla intimamente, apenas no terreiro e que nunca aprofundou 

muito conversa, pois existia uma hierarquia que ela respeitava e na época, Nóla já pertencia a 

alta hierarquia do terreiro. Assim, Catarina nos conta que a conheceu aproximadamente na 

década de 1970 e que: 

Ela era assim, muito alva, muito. E ela era uma mulher de Iansã e se sentava 

junto com as pessoas mais importantes do axé, já que o axé da Casa Branca é 

de linhagem matriarcal. Então ela se sentava junto com as outras (...). Nóla 

era uma pessoa muitíssimo educada, eu não sentia como branca ela ser 

racista, porque por incrível que pareça você não sabe o que é o Candomblé. 

Você sabe muito bem historicamente como o negro chegou aqui, você sabe 

historicamente como ele conseguiu vender um peixe, você sabe 

historicamente como apareceram as escravas de ganho, você sabe tudo isso, 

então, veja bem a relação de amizade entre um negro e um branco. Você já 

viu que até o dia de hoje, o negro se sente mal quando tem um branco dentro 

dos seus mistérios, (...). Então ela (Nóla), era uma pessoa que eu cheguei a 

falar com ela e senti que era uma pessoa que não discriminava ninguém, pelo 

menos lá dentro. E ela soube educar muito bem seus filhos, que eu não sei se 

eram um ou dois, mas sei que eles eram engenheiros, e foram eles que 

criaram uma tradição de edificios com nomes de orixás em Salvador. 

(Entrevista Catarina, 2015, p.01). 

O neto de Nóla, Profº Francisco Senna (2014, p.02), concedeu entrevista e contou 

como foi o processo de fazer santo, termo usado quando uma é iniciada no Candomblé. Ele 

diz que foi motivado quando depois de casada, Nóla começou a desenvolver a mediunidade. 

Mesmo sendo de uma família muito católica, seu marido a ajudou a procurar informações 

sobre essa mediunidade e a entrar para o Candomblé, fato este que precisa ser destacado para 

o contexto da época no que diz respeito aos relacionamentos entre mulheres e seus maridos 

em sua grande maioria. 

Desde a juventude, era conhecida por ser elegante e tinha sempre muito cuidado com 

suas roupas civis: da escolha do modelo a ser feito, tecidos, costuras e até na forma de 

guardar. Este zelo e todas suas etapas, ela também levou para os seus trajes de Candomblé. 

Esta informação é confirmada quando via seus trajes bem conservados no acervo do Museu 

do Traje e do Têxtil.  
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Ainda de acordo com a entrevista realizada, a informação de algo que já se suspeitava 

no início da pesquisa, foi confirmada. Nóla, levou sim um pouco da sua realidade de classe 

média para os seus trajes de Candomblé, mas sempre com muito respeito e com a intenção de 

dar o seu melhor para a religião. Portando, buscava sempre os melhores cortes de tecido e os 

mais bonitos que achasse, no Rio de Janeiro, em São Paulo e até em outros países. As rendas 

que comprava em Salvador, também eram escolhidas criteriosamente das melhores rendeiras 

da época e o mesmo processo se aplica na escolha das suas costureiras (SENNA, 2014, p.02). 

Ela fez tudo sempre com muita dignidade e distinção que nunca houve 

nenhum problema com relação a comunidade e nem com a família. (...) Ela 

procurava as costureiras melhores que tinha e acompanhava, escolhia os 

tecidos, buscava orientação de como se fazia depois orientava as costureiras, 

mas sempre querendo oferecer o melhor que ela podia dentro dos limites 

dela. SENNA, Francisco. Entrevista I. [17 de junho de 2014]. Entrevistador: 

Ana Maria Barbosa do Nascimento. Salvador, 2014. 1 arquivo .mp3 (40 

min.) Material em apêndice. 

Todo esse cuidado também era transmitido no seu processo de vestir, quando ela 

separava todas as roupas e acessórios em cima de sua cama e depois ia vestindo tudo em 

ordem até acabar de colocar a última peça. Após o uso, os trajes eram levados para sua 

residência onde eram lavados, passados, engomados e guardados dobrados dentro de sacolas 

que iam para cima do guarda roupa, no maleiro. Antes de falecer em 2004, buscou uma forma 

de deixar esses trajes para a posteridade (SENNA, 2014, p.02). 

Ela viveu 93 anos de idade, então aos 92 anos ela começou a perceber que era 

o momento de tomar algumas decisões sobre o que ela queria de legado e 

então conversou comigo e me disse que tinha uma preocupação do destino 

dessas roupas porque queria que elas fossem preservadas e na época eu era 

membro do conselho de cultura do Instituto Feminino da Bahia e acompanhei 

de perto a instalação do Museu do Traje e do Têxtil então sei que tudo é 

muito bem conservado e conversei com ela sobre o museu e ela tomou a 

decisão, então não tive que pedir permissão para toda a família, pois a 

decisão foi dela e toda a família apoiou muito e me entregaram as roupas. 

SENNA, Francisco. Entrevista I. [17 de junho de 2014]. Entrevistador: Ana 

Maria Barbosa do Nascimento. Salvador, 2014. 1 arquivo .mp3 (40 min.) 

Material em apêndice. 

Sobre os trajes de Candomblé de Nóla, Catarina (2015, p.03), acrescenta: 

As roupas de Nóla, quando eu a conheci, não tenho ideia da idade que ela 

tinha, mas significa que a Iansã dela só podia colocar roupa branca, porque 

tem outras Iansãs que botam roupa de outras cores. Mas a dela era só branca. 

E que eu me lembre, nunca a vi de rodeirão, que são muitas anáguas. Mas eu 

não a via assim, eu a via elegantemente vestida.  

 Quando questionada se já vira Nóla incorporando Iansã, Catarina negou. Mas será 

falado adiante sobre Iansã, pois como já foi dito, o adepto deixa suas vestes para dar o seu 
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corpo para as vestes específicas do orixá. Assim, quem vestia o traje era o corpo de Nóla, mas 

o espírito que ali habitava quando a roupa era colocada, era o de Oyá.  

4.1.3 Iansã 

Algumas lendas africanas que se conhece sobre seus deuses, foram reproduzidas por 

Pierre Verger, fotógrafo francês que viajou o mundo, apaixonado pela cultura africana e afro-

brasileira e que se estabeleceu em Salvador em meados da década de 1940 até sua morte em 

1996 e que escreveu vários livros, dentre eles Orixás (1981). Tem nesta obra, uma parte 

dedicada a Oyá Yánsàn (Figuras 70 e 71).  

Figura 70 - Oyá na África 

 

Fonte: VERGER, Pierre. Orixás. 1981, p.171. 
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Figura 71 - Iansã no Brasil 

 

Fonte: VERGER, Pierre. Orixás. 1981, p.173. 

Assim, segundo Verger (1981, p.168) “Oya (Oiá) é a divindade dos ventos, das 

tempestades e do rio Níger que, em iorubá, chama-se Odò Oya. (...) Antes de se tornar mulher 

de Xangô, Oiá tinha vivido com Ogum.”. Sobre a origem do nome do orixá, o mesmo autor 

acima citado, mais adiante em sua obra comenta: 

Uma outra indicação da origem desse nome nos é dada pela lenda da criação da 

roupa de Egúngún por Oiá. Roupas sob as quais, em certas circunstâncias, os mortos 

de uma família voltam à terra a fim de saudar seus descendentes. Oiá é o único orixá 

capaz de enfrentar e dominar os Egúngún. (VERGER, 1981, p.168). 

  Entender essa ligação de Iansã com os Egúngún é importante, pois assim ela é 

conhecida por Iansã de Balé, orixá de Nóla. Raul Lody (2007, p.262) afirma que essa “É a 

Iansã segundo o modelo nagô, nação nagô, que comanda e integra-se com os egúngúns. Por 

isso usa roupa totalmente branca (...).”. Voltando a obra de Verger (1981, p.170) a Iansã de 

Balé “quando dançam parecem expulsar as almas errantes com seus braços largamente 

abertos e estendidos para frente”. 

 E sobre a dança de Iansã, a designer e pesquisadora carioca Júlia Vidal, acrescenta: 

Sua dança é guerreira, agita os braços como se enxotasse almas, ou com seus 

símbolos, o alfange (espada) e um Eruexim de rabo de cavalo. Chifres de búfalos 
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também são seus símbolos, já que uma lenda conta que Oiá era um búfalo e que ao 

tirar sua pele, transforma-se em uma linda mulher. Usa franjas de contas que 

escondem seu rosto. (VIDAL, 2014, p.87) 

E para completar as informações tem Odé Kileuy e Vera de Oxaguiã (2014, p.283), 

dizendo: 

Em suas festas, como toda iyabá sedutora e vaidosa, traja-se muito bem. Gosta de 

saias bem rodadas, engomadas, que façam destacar-se das demais! Utiliza pano da 

costa, ojás coloridos ou brancos, laços, fios de conta de coral e monjoló, um tipo de 

colar africano confeccionado com pedras retiradas de lava vulcânica. Adentra na 

sala para dançar ao toque do ilu ou do daró, agitando seus braços, majestosa e 

voluptuosamente, com muita graça e sensualidade. Geralmente é acompanhada e 

cortejada por Oxóssi, Xangô, Ogun, Obaluaiê, Longunedé, Oxaguiã. Aí também 

estão incluídas algumas iyabás, fazendo assim um lindo cortejo e um feliz 

congraçamento entre as divindades! 

  

Figura 72 - Iansã de Balé 

 

Fonte: Carybé - Nanquim e aquarela (aguada) sobre papel – 66x48 cm – Sem data. In: CAIXA CULTURAL. 

Carybé: As cores do sagrado, 2015, p. 38. 
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Como já dito, a Iansã de Nóla era Iansã de Balé (Figura 72) e, portanto, só vestia trajes 

e bordados na cor branca. De acordo com a entrevistada Mariana (2016, p.01) “O branco é um 

signo muito emblemático e generalista em nossa religião porque dele deu-se a origem, o que 

significa que ele é: o começo, a transição e o fim.”. Mais adiante na mesma entrevista, quando 

questionada o por que da afirmação, a colaboradora continua: “O branco serve ao Candomblé 

como um campo energético, capaz de organizar as energias. No nascimento (bouri), nas 

obrigações e também na morte, sempre o BRANCO”, enfatiza.  

Sobre os trajes sagrados de Nóla vê-se que estão todos muito bem conservados, o 

branco predomina, mas exitem neles as marcas do tempo, do uso e provavelmente de muitas 

rodas. 

4.2 A coleção de Nóla no Museu do Traje e do Têxtil 

Os trajes e demais objetos que pertenceram à Nola de Araújo e que foram doados para 

o Instituto Feminino da Bahia, encontram-se registradas no caderno de número 21, nas 

páginas: 33, 34, 35 e 36 (Figura 73). De acordo com esse registro, as peças foram doadas por 

Francisco Senna no dia 06 de novembro de 2007. Numeradas de 01752 até 01833, são 81 

peças, sendo que dessa numeração existem 49 específicas de trajes de Candomblé de Nóla, 

entre camisus, batas, ojás, saias, pano da costa e conjuntos que subdividem essa numeração 

em letras. Assim, apresenta-se um total de 74 peças de trajes de Candomblé registradas, sendo 

que na reserva técnica do Museu do Traje e do Têxtil
23

 foram fotografadas e fichadas 72 

peças, sem saber o destino das duas faltantes.  

                                                 
23

  O Instituto Feminino da Bahia foi criado no ano de 1923 por Henriqueta Martins Catharino e atualmente 

abriga o Museu de Arte Popular, a coleção de arte decorativa do Museu Henriqueta Catharino com boa parte do 

acervo sendo mobiliários e o Museu do Traje e do Têxtil. Observou-se que as fichas de registro dos Museus, são 

feitas manualmente e guardadas em arquivos. Destas, poucas tem a foto do objeto descrito e gradativamente 

estão fazendo o registro digital.  Acredita-se que os organizadores tenham separado os objetos doados por 

Francisco Senna por aproximação entre os acervos, portanto, os trajes de Candomblé ficaram na reserva técnica 

do Museu do Traje e do Têxtil e os demais não sabem exatamente onde estão, mas podem estar nas reservas 

técnicas dos outros dois museus abrigados no Instituto. 
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Figura 73 - Folha do caderno de doações do Museu do Traje e do Têxtil scaneado, 2007. 

 

Fonte: Livro de registro de doações Museu do Traje e do Têxtil, Instituto Feminino da Bahia, 2015. 

 

4.2.1 Os camisus - 01763 

Foram encontrados na reserva técnica, 10 camisus. Todos são brancos e feitos em 

tecido de algodão. A parte de cima que compõem o camisu, como dito no capítulo anterior, 

tem materiais distintos, tais como: cassa bordada (leslie), richeliéu, labirinto e a bainha aberta, 

mais especificamente a encontrada no de Nóla é conhecida por “amor em pedaços”. 

Todas as peças apresentam vestígios do tempo, algumas estão pouídas na parte do 

algodão ou nos bordados e rendas, outras estão com manchas acobreadas por vezes discretas, 

mas que mesmo assim, mostram sinais de oxidação no tecido. Observou-se uma constante 

quanto a escolha dos motivos bordados ou estampados no camisu, em sua grande maioria são 

flores e ramagens com exceção de um traje: o camisu de número 01763 (Figura 74). 
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Figura 74 - Camisu 01763. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

A autenticidade e beleza deste camisu se destacam pelo bordado de labirinto (Figura 

75) que ocupa: o peito, as costas, as mangas e a gola. Apresenta algumas flores e ramagens, 

contudo, o bordado principal é uma hóstia sendo consagrada e um cálice, logo depois, tanto 

no lado tanto direito quanto esquerdo, têm-se coroas e depois nos dois lados, de maneira bem 

simétrica tem novamente dois desenhos iguais ao principal, porém em tamanho menor.  
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Figura 75 - Detalhe do bordado de labirinto do camisu. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

A curiosidade para entender o porque deste bordado, se estabelece ao saber que são 

desenhos simbólicos e característicos do cristianismo e estão em trajes de Candomblé. A 

hóstia
24

, de acordo com o dicionário etimológico online, tem seu nome originário do latim: 

hostia. E que “era a vítima que se oferecia aos deuses para aplacar sua ira”, essa palavra foi 

agregada aos ritos cristãos por simbolizar o sacrifício de Jesus pelos homens, logo, a hóstia 

em seu formato redondo e achatado como se conhece nos ritos da eucaristía, simboliza o 

corpo de Cristo. Já o cálice
25

, na liturgia cristã, está associado com o Graal, que era o cálice 

usado por Jesus e seus discípulos na última ceia para beber o vinho. 

Iansã não é uma orixá conhecida como da realeza, assim como é Oxum e Iemanjá. 

Contudo, além de realeza, de acordo com o dicionário de simbolos
26

, também disposto online, 

a coroa pode significar ainda: poder, autoridade, liderança, legitimidade, imortalidade e 

humildade. 

                                                 
24

 Disponível em: <http://www.dicionarioetimologico.com.br/hostia/> Acesso em: 12 de jan. de 2016. 

25
 Disponível em <https://sites.google.com/site/dicionariodesimbolos/calice> Acesso em: 12 de jan. de 2016. 

26
 Disponível em  <http://www.dicionariodesimbolos.com.br/coroa/> Acesso em: 12 de jan de 2016. 
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Apesar de procurar nesses símbolos alguma forma de conectá-los a Iansã de Balé, o 

caráter cristão se sobressai sempre. Sabe-se que Nóla mesmo sendo do Candomblé, era 

também muito cristã, assim era na verdade uma mulher de fé. Desta forma, julga-se que este 

camisu possa representar justamente a junção das duas religiões seguidas por Nóla. O camisu 

e sua modelagem tradicional representam o Candomblé, enquanto os desenhos bordados 

representam claramente a fé cristã. 

 

4.2.2 Os Ojás - 01767 

No acervo existem 31 peças identificadas como ojá. Algumas, como já dito, fazem 

parte de um conjunto e por isso são identificadas além do número, acrescentando-se as letras. 

Esses conjuntos podem ser: mais unidades de um mesmo modelo, ou são peças fabricadas 

com mesmo tecido de outras peças do acervo como, por exemplo, uma saia, e por isso julga-

se que Nóla as usavam juntas.  

Diferentemente dos camisus, os ojás se apresentam com uma variação maior nos 

tecidos, podendo ser de: algodão, cetim, organza de seda, shantung, rendas. Os enfeites nos 

ojás variam dos mais simples como a prega palito e a cassa bordada, até os que são ornados 

com renda renascença, richeliéu, bicos de bordado inglês industrializado, contas, lantejoulas e 

grelô. 

O único ojá que é bem característico de Iansã é o identificado por 01768, feito no 

cetim, finalizado com um bico de bordado inglês industrializado e fino. Possui acabamentos 

costurados em ponto reto e zigue e zague, e, no centro onde julga ser a parte que vai ao rosto, 

possui franjas feitas com vitrilhos e miçangas nas cores: branca, prata e transparente (Figura 

76).  
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Figura 76 - Ojá 01768: Franjas cobrem o rosto. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

Uns dos primeiros conjuntos de ojás que se teve o contato, precisamente em abril de 

2014, foram os identificados com a numeração 01770 e as letras: C,D,E,F,G. Este conjunto de 

5 ojás em particular, chamou a atenção por observar que eram feitos com renda e forrados em 

cetim, bordados com lantejoulas e barrado de bordado inglês industrializado. Contudo, na 

época, a renda pareceu ser importada, informação essa confirmada posteriormente em 

entrevista com Francisco Senna em julho de 2014, acima já citado e aqui é reforçada a 

afirmação de que se trata de um conjunto onde a renda foi trazida de Madrid a pedido de 

Nóla. Na entrevista, não soube dizer o nome da loja nem a que preço essa renda foi comprada, 

mas já podia afirmar vendo o conjunto, que Nóla tinha uma boa condição financeira e que 

fazia questão de investir em materiais para os trajes de Iansã. Importados ou não, 

aparentemente ela selecionava e cuidava de tudo, incluindo a costura, com muito apreço. 

Durante o fichamento completo do acervo no ano de 2015, outro conjunto de ojás que 

formam um conjunto com uma saia e uma sobre saia, identificado por 01767 (Figura 77) e 
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pelas letras: C, D, E, F, G, confirmou a hipótese levantada acima. Trata-se de um conjunto 

feito em shantung
27

, tecido este que é descrito por Pezzolo (2007, p.315): 

Tecido com superfície rústica, originada pela diferença de espessura dos fios. 

Costuma-se apresentar alguns fios irregulares e possui um lado opaco e outro 

um pouco mais brilhante. Mais leve que o cetim. Originalmente, foi 

produzido em seda, na província de Chan-Tung, na China, de onde veio seu 

nome. Hoje o shantung pode ser formado por diferentes fibras, sejam naturais 

ou químicas (artificiais e sintéticas). 

Mas não foi só pelo tecido que este ojá foi eleito para esta análise. É visível o cuidado 

na costura do acabamento do barrado. Antes de ser pregue, o barrado de renda, que é comum 

na maioria dos ojás de Nóla, foi feito um viés na barra. O viés é um tipo de acabamento em 

que se usa o próprio tecido para acabamento na barra (Figura 78), a renda foi aplicada com 

acabamento embutido junto a este viés e do lado avesso é possível ver a costura em zigue 

zague (Figura 79).  

 

Figura 77 - Ojá 01767 

 

                                                 

27
 Ainda sobre o tecido: fez-se uma pesquisa rápida em lojas que o vendem na cidade de Goiânia-GO, por ser 

esta a cidade natal desta pesquisadora e para levantamento de preços, mesmo sabendo que na época de Nóla o 

preço seria diferente. Assim, achou-se uma variação no preço por metro do shantung de acordo com a 

composição do mesmo. Dos que tinham composição mista, o preço por metro era de R$149,90 e dos que tinham 

composição 100% seda os preços variavam de R$149,90 até R$269,00 o metro. Como dito no texto, foram feitos 

com o mesmo tecido: uma saia, uma sobre saia e cinco ojás, logo, sabe que muitos metros foram usados. 
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Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 

Figura 78 - Detalhe de viés e aplicação de renda na barra. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

Figura 79 - Detalhe de costura zigue-zague no acabamento. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 
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O bordado nas pontas do ojá lembra um richeliéu, que formam três folhas, tampadas 

com um tule impedindo que seja um bordado completamente vasado. Nas três folhas existe o 

resquício de cola e pelo tamanho, pode se afirmar que era uma aplicação de pedraria, tipo 

strass para dar um brilho leve. No topo das três folhas, uma flor feita no shantung e 

contornada provavelmente a máquina, em suas pontas. Da mesma forma, como 

provavelmente é feito a máquina, os detalhes em fio prateado: o detalhe no centro da flor e o 

contorno nas folhas. 

 

4.2.3 As Batas - 01782 

 Na reserva técnica encontram-se seis batas. Como dito no capítulo anterior, as batas 

são peças usadas pela alta hierarquia do terreiro, tendo seu uso restrito às ekedys e ebômis, 

que tem mais de sete anos de feitura. Assim, pela presença da peça no acervo de Nóla, sabe-se 

que ela pertenceu a alta hierarquia do terreiro. 

Das seis batas, duas são mais simples, feitas em cassa bordada de algodão, outra é de 

cassa bordada, mas em uma material mais transparente e sedoso que lembra uma  organza de 

seda (Figura 80). É feita em organza de seda a bata 01762B (Figura 81), que faz parte de um 

conjunto e terá o pano da costa pertencente a este analisado adiante. Os destaques ficam para 

as duas últimas batas, sendo a 01780 (Figura 82) toda no richeliéu e com motivos que 

lembram os abébes usados por Oxum e Iemanjá, mas que não faz parte da iconografia de 

Iansã como visto acima, logo não é um aderreço expecífico de Iansã de Balé. E, a bata 

escolhida para análise, a de númeração 01782 (Figura 83). 
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Figura 80 - Batas de caça bordada (01752, 01776, 01781). 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 

Figura 81 - Bata 01762B 
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Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 

Figura 82- Bata 01780. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

A peça (Figura 84) é toda feita em renda renascença com um soutache de seda 

expesso, o que lhe confere um caráter brilhoso no fio e deixa a bata mais encorpada, ainda 

exerce influência no peso da peça quando esta é compara as demais. Os motivos estampados 

na renda são florais. Provavelmente doi um trabalho feito de maneira manual com primoroso 

acabamento (Figura 85) e feito por alguma artesã de Salvador ou do Nordeste. 

 



137 

 

Figura 83 - Bata 01782 (Frente). 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 
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Figura 84 - Bata 01782 (Costas) 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

Buscou-se junto com a família de Nóla saber a autoria das rendas usadas e a 

informação mais próxima alcançada foi a de que ela “procurava as melhores costureiras (e 

rendeiras tradicionais), mas acompanhava todo o processo, orientava. Procurava oferecer o 

melhor que ela podia.” (SENNA, 2014, p.02). 
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Figura 85 - Acabamento de costura da bata 01782. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

4.2.3 As Saias - 01766 

Foram fichadas no acervo, 15 saias (saias e anáguas) que pertenceram a Nóla. As que 

possuiam uma composição mais simples, apenas com o tecido liso e brancas, são 

consideradas anáguas: feitas de cetim, algodão, sem detalhe algum. A curiosidade fica por 

conta do nome de Nóla bordado na barra de algumas saias (Figura 86), talvez como elemento 

para distinguir sua anágua das demais pessoas no terreiro e não misturá-las, facilitando a 

destinção caso isso acontecesse. 

As demais saias são feitas em: shantung, rendas, cassa bordada, richeliéu, labirinto, 

organza de seda e algodão. Os aviamentos e detalhes são muitos, tais como: entremeios, 
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barrados de renda e de outros tecidos, pregas palito, aplicações de fitas de cetim e as 

chamadas pregas em búzios. 

 

Figura 86 - Nome de Nóla bordado em saias mais simples. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

Figura 87 - Aplicações de fitas de cetim e prega búzios na barra da saia. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 
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Como dito no capítulo anterior, nas barras das saias de algumas adeptas encontra-se 

um importante detalhe que também é elemento de distinção hierárquico, as fitas de cetim são 

aplicadas em fileiras paralelas junto ao barrado e podem representar a idade de feitura da dona 

da saia variando de 3 até 7 fitas mas que também não é uma constante (Figura 87). Este 

detalhe também pode ser representado pela prega palito, que é uma dobra fina feita com o 

próprio tecido e a costura reta (Figura 88). 

Figura 88 - Prega palito na barra da saia. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

Outra prega bastante usada nos barrados das saias no Candomblé, é a chamada prega 

búzios, feitas com uma fita de cetim ou outros tecidos. A prega é feita de maneira com que 

represente a forma de um búzio (Figura 87), que é um elemento muito usado no Candomblé 

que tem seu principal simbolismo a partir do uso no sistema oracular da religião, que se 

“transforma na fala dos orixás” (KILEUY; OXAGUIÃ, p.156, 2014). 
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Figura 89 - Saia 01766. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

A saia de numeração 01766 é um brocado com tonalidades de cinza e de motivos 

florais e ramagens, sendo que os bordados possuem um cortorno de um fio prateado (Figura 

89). A pala é larga e nela é pregueada a saia como é visto no seu avesso (Figura 90). No final 

da saia, do lado avesso, é possível ver o que se chamam de “peso” feito com um algodão, que 

como dito no capítulo anterior é um tecido colocado na barra para ajudar na hora da roda no 

caso de alguns tecidos para a saia se armar e a costura, provavelmente feita à mão dos 

aviamentos pregados no lado direito (Figura 91). 
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Figura 90 - Costura entre a pala e a saia (avesso). 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 
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Figura 91 - Peso de algodão e identificação da saia. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

Ainda no barrado, mas do lado direito da saia, têm-se nas pontas o bico de guipir e 

mais acima, três tiras aplicadas de sianinha branca entre fitas mais finas (Figura 92). Este 

detalhe pode significar que esta saia foi feita e usada em comemoração a alguns dos anos de 

feitura de Nóla, provavelmente o aniversário de obrigação de três anos como iaô que é uma 

data comemorativa e simbólica entre os adeptos. Outro fator que evidencia essa afirmação é 

que a saia é rica em detalhes, teve-se um cuidado na escolha do tecido e até das aplicações. 

Logo, demonstra que foi pensada e feita com carinho para uma possível ocasião especial. 
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Figura 92 - Barrado da saia renda de guipir e detalhe de ordens feito com fitas e sianinhas. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 

4.2.3 Os Panos da Costa - 01762 

 No acervo encontra-se um número pequeno de panos da costa, são sete no total. 

Contudo, apresentam grande variedade de modelos, dos mais simples feitos apenas com 

pregas palito no algodão (Figura 93) e caça bordada até modelos feitos com organza de seda 

ou todo bordado no richeliéu (Figura 94). 
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Figura 93 - Barrado de pano da costa de algodão com prega palito. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 
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Figura 94 - Pano da costa com bordados florais de richeliéu. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 Como foi exposto no capítulo anterior, no pano da costa contém parte importante do 

simbolismo do orixá e sua história. Assim, observou-se que nos panos de Nóla existia uma 

constante nos bordados, onde a mesma priorizou o uso de flores. As flores bordadas no pano 

da costa em análise, identificado pelo númeor 01762 são feitas com um tipo de bordado que 

até então se pensava ser manual em cima do tecido organza de seda (Figura 95). Depois de 

observar melhor o avesso entendeu-se que se tratava de um bordado muito preciso e poderia 

ter sido feito por uma artesã, mas com o auxílio de alguma máquina. 

 A hipótese do tecido já ter sido comprado com o bordado pronto foi descartada por 

dois motivos importantes: o primeiro foi perceber que tanto Nóla quanto todos os outros 

adeptos do Candomblé que seguem estritamente as tradições, prezam pelos trabalhos 

manuais; o segundo motivo foi constatado ao analisar de perto o acabamento usado na barra 

de todo o pano da costa e como o bordado estava bem delinimatado no quadrante interno a 

barra (Figura 96). 
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Figura 95 - Pano da costa 01762. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 
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Figura 96 - Detalhe da delimitação do bordado e barrado. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 

 Outro pano da costa de Nóla que chamou bastante atenção e que foi cogitado para 

análise mais aprofundada, foi o 01798 (Figura 97 e 98). Quando observou-se que na verdade 

se tratava de um pano com características próximas a tecelagem africana conhecido também 

como pano de alaká. Sabia-se que a investigação deveria ser mais minuciosa e 

consequentemente demandaria um tempo maior para conhecer o modo de feitura e o tear 

utilizado, além de tentar conhecer a autoria e ano de confecção para confirmar a autenticidade 

da peça. 
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Figura 97 - Pano da costa 01798. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 



151 

 

Figura 98 - Detalhe da tecelagem e identificação da peça. 

 

Fonte: Acervo do Museu do Traje e do Têxtil do Instituto Femino da Bahia. Foto: Autora (2015). 

 

 

4.3 Do ilê para o Museu do Traje e do Têxtil 

 Durante o desenvolvimento da pesquisa, outro circuito sobre o traje foi 

inconscientemente apresentado: ele é feito pelo adepto, usado pelo orixá e quando o corpo 

morre, o traje pode ser doado às irmãs de santo da pessoa e/ou devem ser descartados no mar 

como parte da tradição dos rituais de Axexê
28

 (Ásèsé
29

).  Os trajes sagrados de Nóla 

seguiram outro percurso, como já dito acima mediante citação da entrevista com o seu neto 

Profº Francisco Senna. Eles foram doados ao Museu do Traje e do Têxtil pela família, anos 

                                                 
28

  O Axexê serve, então, para encaminhar e orientar o morto para o orum, e também para reintegrá-lo à sua 

existência genérica. In: KILEUY, Odé; OXAGUIÃ, Vera de. O Candomblé bem explicado: nações Bantu, 

Ioruba e Fon. Org. Marcelo Barros. Rio de Janeiro: Pallas. 2009. p.360. 

29
 Ásésé: Rito mortuário que ocorre por ocasião da morte de um iniciado no culto aos orixás. Este termo é 

traduzido por alguns como “origem da origen”. In: NAPOLEÃO, Eduardo. Vocabulário Yorubá: para entender a 

linguagem dos orixás. Editora Pallas. Rio de Janeiro, 2011. p.51. 
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após o seu falecimento, mas respeitando um desejo expresso por Nóla ainda em vida, quando 

ela manifestava a sua preocupação com a conservação de seus trajes de Candomblé. 

 Assim, foi possível desenvolver mais um estudo da cultura material, refletir sobre a 

constituição histórica deste traje e seu processo de construção e a partir das materialidades e 

imaterialidades encontradas nos trajes de Nóla, constatar em análise que eles apresentam 

valores socioculturais da cultura religiosa afro-brasileira e também valores associados as 

mulheres baianas de elite, contribuindo com o desenvolvimento da mestiçagem e da 

hibridização que este traje já vivenciava. 

 Nóla buscou observar, compreender os hábitos de vestir que as mulheres tinham 

dentro do terreiro e, sobretudo manter o que era de tradição, contudo suas roupas 

apresentaram vestígios que revelaram suas escolhas pessoais, seus gostos, sua identidade e o 

mais importante, a mistura de contextos sociais. 
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CONCLUSÃO 

 

Foi destacado nesta dissertação que indumentárias bem como roupas e trajes, são 

objetos que apresentam mais que características estéticas, físicas e químicas. São objetos que 

também podem retratar aspectos de uma vida, crenças, perspectivas, culturas. E não se 

restringem ao caráter funcional/estético. Denotam também um caráter comunicativo que 

estabelece o diálogo a partir das materialidades e imaterialidades, dos lados direitos e avessos: 

cores, formas, texturas, bordados e costuras. 

Desta forma, esta dissertação foi amparada pelas metodologias de Prown (1982) e 

Andrade (2006), para que através das etapas
30

 investigativas, fosse possível entender que para 

se analisar um traje, não deve inseri-lo em um contexto para que seja entendido o seu “todo”. 

Mas sim, estudar e aprofundar as investigações para que se possam entender os contextos ao 

seu redor e realizar uma investigação complexa, não ficando engessados em princípios pré-

existentes, mas a especular o novo e estar aberto a novos questionamentos. 

Com isso, foram apresentados os objetos de estudo, primeiramente seriam os trajes de 

Candomblé e depois o foco passaria para a análise dos trajes sagrados de Nóla. O 

estabelecimento desta ordem se deu para que o objetivo geral da pesquisa fosse alcançado, 

sendo assim, a investigação partiria do geral (os trajes de Candomblé), para o particular (os 

trajes de Nóla). 

Pode-se concluir então que esta análise revelou novos achados nos trajes de Nóla e 

reafirmou outros existentes, que foram conhecidos durante o circuito de feitura. Para afirmar 

esse posicionamento, teve-se que aprofundar na cultura africana e afro-religiosa brasileira que 

herdou da cultura ioruba a história oral, para que se perpetuassem suas tradições e lendas no 

território brasileiro depois da diáspora africana. 

Fundamental neste processo de salvaguardar a cultura e a história de seu povo, 

estabelecer laços sociais e resistir à escravidão, estava a mulher negra. Que tinha suas lutas no 

dia a dia, trabalhava para subsistência, frequentava espaços públicos considerados apenas 

                                                 
30

 Etapas dos métodos de Prown (1982) e Andrade (2006): observação das características físicas, descrição, 

identificação, análise substancial, análise formal, dedução, comprometimento sensorial, comprometimento 

intelectual, resposta emocional, exploração ou especulação do problema, teorias e hipótese, pesquisa em outras 

fontes e programas de pesquisa. 
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masculinos, era chefe de família e religiosa. Enquanto isso, a mulher branca de elite no início 

do século XX era criada para ser a mãe de família, responsável pela casa e educação dos 

filhos e restrita a muitos espaços públicos já ocupados pelas negras, contexto em que Nóla foi 

criada.  

Do contexto em que vivia Nóla para o que ela se inseriu, sua relevância ao ser aqui 

rememorado, pois “o ponto de contato entre uma mulher negra e a mulher branca se dava 

através do modelo servidora-servida, uma hierarquia” (hooks apud Simon, 2009, p.245).No 

terreiro de Candomblé a hierarquia é diferente da estabelecida pela sociedade patriarcalista 

brasileira, desde o seu princípio.  

A partir da história oral, com entrevistas, são construidos os processos mostrados no 

circuito de feitura. Conclui-se que o traje de Candomblé já exprimia traços de resistência, 

quando o negro não deixava de lado as suas tradicições no vestuário, mas ao mesmo tempo 

era criativo e tentava copiar algumas rendas e formas vistas nas roupas dos colonizadores. Era 

uma tentativa de reconstrução identitária, mas que a partir disso se configurou como um 

objeto híbrido e mestiço com a sua aparência, técnicas de feitura e das misturas culturais.  

Estabeleceu-se um imaginário coletivo nos trajes sagrados de Candomblé e com a 

análise dos trajes de Nóla de Araújo, pode-se obervar que ela respeitou a tradição no modo de 

fazer e principalmente os simbolismos, mas outras roupas e peças foram interpretadas, alguns 

detalhes foram modificados de acordo com escolhas pessoais, gostos, e a sua identidade, e, o 

mais importante seria enfatizar que, em seus trajes observou-se transforações geradas a partir 

das mistura dos contextos sociais. 

Acredita-se que este trabalho amplia o conhecimento sobre cultura material brasileira 

e principalmente a cultura material afro-brasileira. No que diz respeito a área de design de 

moda brasileira, ele amplia o conhecimento com relação a feitura do traje bem como dos 

bordados, simbolismos, cores e desta forma também traz contribuições práticas, pois 

apresenta subsídios consistentes para possíveis inspirações e fontes de pesquisa para coleções 

e criações futuras. 

Espera-se que esta dissertação possa colaborar ainda com outros estudos no que diz 

respeito à temática: trajes de Candomblé, acervos têxteis e até em investigações do mesmo 

acervo já que ele consta um total de 81 (oitenta e uma) peças e nem todas foram possíveis de 

serem contempladas nesta pesquisa. Por fim, salienta-se a importância e necessidade de 
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desenvolver mais estudos como este, para que se possa contribuir com a escrita das tradições 

dos povos africanos e afro-descendentes bem como das religiões afro-brasileiras. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A  

Entrevista com Professor Francisco Senna – Roteiro (Início da transcrição). 

Dia de nascimento, mês e ano?  

24 de janeiro de 1911 – Cachoeira-Ba 

Data de falecimento?  

29 de março de 2004 – Salvador-Ba 

Cidade onde nasceu e cresceu?  

Casou-se em cachoeira. 

Quem eram seus pais e o que faziam? 

Pai comerciante, jornalista, morreu quando ela tinha 14 anos. Mãe, dona do lar. 

Como ela contava que era a infância dela? 

Família grande e tradicional, eram 9 irmãos, D. Nóla era a 5ª filha, 2ª mulher. Família muito 

católica. Tinha um irmão padre. 

A casa que ela nasceu e cresceu como era? Quantos cômodos? Quantos banheiros? 

Morou no grande sobrado em Cachoeira, local onde hoje se encontra o museu da cidade de 

Cachoeira. Localizado na Praça da Aclamação. 

Ela estudou? Onde? Como foi essa educação que ela recebeu? Aprendeu a costurar e a 

bordar? Desde quando e com quem? 

Colégio da providência e no colégio das sacramentinas. Concluiu o Ginásio. Tornou-se 

escritora, romancista, cronista, poeta, mais de 300 crônicas publicadas no jornal A Tarde. 

Aprendeu a bordar, tocar piano, renda de bilro.  

Já adulta depois de viúva, pra manter a família, fazia rococó com mais de 50 costureiras. 

Fornecia para Salvador, Rio e São Paulo. Trabalhava em casa, num salão de costura. Mas 

tinha 4 ou 5 costureiras. Só vendia para lojas. Ela tinha representante no RJ. 

Com quantos anos ela se casou? Com quem? Foi uma união planejada pelos pais? 

Ficou viuva com 50 anos de idade. 

Como era seu noivo e a família dele? Qual a profissão dele? Estudou até que série? 

Quando ela se mudou para Salvador?  

1939/1940 mudou se para Salvador 

Quantos filhor teve? Teve que fazer dupla jornada ou era dona de casa? 

Como era como mãe? 

Qual sua relação com a fé? 

Relação bem íntima com a fé tinha muito respeito e devoção. Filha de iansã balé, santa 

bárbara. A maior devoção dela era Santo Antônio. 

Quando conheceu o Candomblé?  

Aflorou a mediunidade nela depois de casada. E identificou-se que essa meiunidade se 

aproximava com o Candomblé. Fez santo no Terreiro da Casa Branca. O marido dela 



 

 

procurou orientar e foi ele que levou ela no Terreiro da casa branca. Ela fez isso com tanta 

distinção que nunca teve problema nem com o pessoal do terreiro e nem com a família. A 

família apoiou e ninguém participava, mas os filhos foram criados com isso. Ela foi muito 

discreta, não expunha. Ela foi dagã, segundo posto mais importante na hierarquia do 

Candomblé. A direita da mãe de santo. 

Quando se tornou filha de santo? 

Por que foi nesse ano? 

Alguma vez ela mencionou o porquê dela ter tomado essa decisão? 

Alguém se opôs? Marido, família... 

Comentários que surgiram na época? 

Qual a relação que ela tinha com sua roupa de santo? Ela mencionava algo sobre esse 

assunto? 

Quem fazia (Modelava, cortava e costurava)? 

Costureiras, ela não confeccionava, procurava as melhores costureiras, mas acompanhava 

todo o processo, orientava, procurava. Procurava oferecer o melhor que ela podia. O último 

traje que ela fez a renda foi trazida de Madrid. A roupa ficava em casa, mas só ela podia 

pegar. As roupas ficavam dobradas em sacolas plásticas especiais guardadas no maleiro. 

Ela possuia o hábito de arrumar tudo em cima da cama, anaguas, colares, roupas, e depois se 

vestia. Só se vestia no terreiro. Lavava a roupa em casa. 

Onde se encontravam/compravam ou encomedavam os tecidos e materiais para 

bordados? 

Como ela guardava essa roupa? Onde? 

Alguém mais podia pegar nessa roupa?  

Qual o nome do terreiro que ela pertenceu? Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho 

Qual era seu orixá? Iasã Balé. 

Qual foi sua nomeação máxima dentro da hierarquia do terreiro em que atuou? 

Existe alguém que era da época dela no terreiro e que pode falar com a gente? 

 

APÊNDICE B 

Roteiro de entrevista com conhecidos de Nóla: 

1- Quem era a Nóla para você? 

2- Ela lhe contava sobre como foi sua infância? (Pergunta para parentes) 

3- Quando a conheceu? Como? (Pergunta para conhecidos) 

4- Quando ela conheceu e entrou para o Candomblé? 

5- O que você observava da relação dela com a fé? 

6- O que você observava da relação dela com o Candomblé? 

7- Você sabe me dizer quando ela se tornou filha-de-santo? (Pergunta para parentes) 

8- Alguma vez ela mencionou o porque dela ter se tornado filha de santo? Dela ter 

procurado o Candomblé? 



 

 

9- Sabe se alguém da sua família se opôs por ela ter tomado essa decisão? 

10- Como ela frequentava a alta-sociedade baiana, sabe se na época surgiu algum 

comentário ao saberem que ela era filha-de-santo? 

11-  Porque você acha que as pessoas não sabiam que ela frequentava o Candomblé? 

(Caso a resposta da pergunta 10 for: As pessoas não sabiam muito da informação). 

12- Você sabe nos dizer: Qual a relação que ela tinha com os trajes dela e como era? 

13- O que Nóla confidenciava sobre o processo de confecção de seus trajes? Ela era muito 

preocupada com isso? 

14-  Ela quem comprava e escolhia os materiais para a fabricação de seus trajes? 

15- Sabe quem é que costurava os trajes? Se era a mesma pessoa que fazia os trajes civis 

de Nóla ou outra pessoa (específica)?  

16- Porque era outra pessoa que fazia seus trajes de Candomblé? (Caso a resposta da 

pergunta 14 for: outra pessoa diferente) 

17- Ela tinha algum cuidado especial em pedir para a pessoa que confeccionava: como ela 

queria que o traje fosse feito? 

18- Onde ela comprava os materiais para a confecção dos trajes? (Pergunta para parentes) 

19- Qual era o principal cuidado que você observava ela tomar em seus trajes (na hora de 

fazer) por conta de seu orixá? 

20- Sabe onde ela comprava a renda de Richilieu? 

21- Alguém mais podia pegar nesses trajes dela? 

22- Como ela guardava seus trajes? 

23- Sabe como era o processo de vestir esses trajes de Nóla? (Perguntar para as filhas) 

24- Quais eram as obrigações dela no terreiro? 

25- Qual era a relação dela com a sua família de santo? 

26- Qual foi a importância dela para o Terreiro da Casa Branco do Engenho velho? 

27- Qual foi legado de Nóla dentro do terreiro e para o Candomblé? 

 

APÊNDICE C 

Roteiro de entrevista sobre o traje de Candomblé 

1- Quantas e quais são as peças que compoem o traje de Candomblé? Liste e comente um 

pouco sobre elas. 

2- Comente sobre como cada uma delas é vestida (em ordem). 

3- Como o traje de Candomblé é feito hoje? (Cada filha de santo procura o seu, escolhe 

os tecidos ou existe alguém que faz tudo isso pela pessoa). 

4- Quais materiais eram usados antigamente? 

5- Quais materiais são usados hoje? 

6- Como essas roupas são guardadas? 

7- Quais são as rendas mais tradicionais? 

8- Quando começou a se usar essas rendas nos trajes? 



 

 

9- Quanto custa em média um traje completo (preço do mais simples ao mais 

requintado). 

10- Quem é que banca a feitura do traje? Cada integrante ou eles recebem ajuda de custo? 

Se recebem ajuda de custo: De quem? 

11-  Sabe como esse traje era feito quando o Candomblé começou de fato? 

12- Quais são os elementos desse traje que você acha que é de origem africana? 

13- Como esse traje é usado nos rituais? 

14- E no ritual de Iansã Balé? 

15- Qual a importância social que você enxerga nesse traje? 

16-  Quais são as práticas existentes nesse traje? 

17- Quais os elementos que você sabe que mudou nesses trajes ao longo dos anos? 

18- Qual é a cor e as recomendações para o traje de quem tem como orixá Iansã Balé? 

19- Existe algum simbolismo com os bordados e os desenhos da renda? Em caso de 

resposta afirmativa: Quais? Quais os usados nas roupas dos filhos de Iansã Balé? 

20- Onde podemos encontrar fotografias e registros antigos desses trajes? 

Especificamente para os que costuram, modelam, bordam os trajes: 

1. Como essa tarefa foi designada para você? Com quem aprendeu? 

2. Com quantos anos começou a confeccionar roupas de Candomblé? 

3. Como é o processo de confecção? (Escolha de Materiais, Modelagem, Corte e 

Costura). 

4. Quem elabora os “modelos” das roupas? 

5. Quais os elementos simbólicos presentes na roupa? (Analisar: bordados, desenhos, 

elementos ocultos, cores, brilhos). 

6. Conte-nos um pouco mais sobre as cores das roupas. 

7. Como essa roupa era preparada antigamente sem a mesma disponibilidade de 

materiais diversos como existem hoje em dia? Usavam-se materiais alternativos? 

Quais? 

8. Como essa roupa deve ser guardada? Existe alguma tradição quanto a isso? 

9. Como é feita a escolha das rendas de richilieu? 

10. Os desenhos da renda tem alguma relação com os orixás? Ou os desenhos são 

escolhidos de forma aleatória por quem irá usar a roupa. 

11. Geralmente a pessoa que vai usar a roupa tem muita opinião sobre como quer que seu 

traje fique? 

12. A renda de richilieu é usada desde que o Candomblé chegou para o Brasil? 

13. Sabem quais os nomes dos tecidos mais usados nas roupas no princípio do 

Candomblé, os tecidos que vinham da África? 

14. Existe algum cuidado especial com o acabamento da roupa? Observar quais. 

15. Qual a importância que você como praticante de Candomblé observa do traje? 

 

 



 

 

APÊNDICE D 

Entrevista Epifânia 

 

- a senhora aprendeu a costurar com quantos anos? 

- Minha filha eu já costuro desde criança, porque assim, a minha família toda tem por tradição 

costurar, então a gente desde criança se envolve com a costura querendo ou não. Eu como 

sempre gostei muito de brincar de bonecas, minhas tias, minhas avós, sentavam para fazer 

alguma coisa eu sentava junto, pegava os retalhos e ia fazendo roupa de boneca. Depois, já 

com 12, 13 anos, minha tia se casou e eu fiquei com ela para aprender a costurar, trabalhava 

com ela. Fazia arremate, pregava botão, e também ia aprendendo alguma coisa. Quando ela 

engravidou do primeiro filho, que eu também chamo ele de meu filho porque ele era grudado 

atrás de mim parecia até que eu era a mãe dele, eu ajudei ela a bordar o enxoval do menino, 

então foi como eu aprendi a começar os meus primeiros pontinhos de bordados e eu fazia uma 

besteirinha ou outra nas roupas de boneca. Comecei a fazer e aprendi mesmo, porque quando 

a minha filha nasceu, que eu engravidei, eu também fiz o enxoval de minha filha com os 

pontinhos que eu aprendi no exoval do menino, de meu primo. Depois disso eu fui ficando 

mocinha e sempre trabalhando com alfaiate e costureiras, um ateliê aqui, uma coisinha ali e 

fui aprendendo. Na minha família também as pessoas gostavam de bordar muito e tudo eu me 

interessava. Tudo que tocava e relacionava a costura, me chamava a atenção e eu me metia e 

terminava aprendendo.  

- E a sua família é do Candomblé também? 

- Alguns sim, outros não. 

- Sua mãe era? 

- Minha mãe eu não conheci, fui criada pela minha avó e meu tio. Eu nasci aqui (se 

referenciando ao lote onde mora hoje que abriga várias famílias, pois tem vários barracões 

que ainda pertencem aos seus familiares), em uma dessas casas, depois eu vou lhe mostrar 

qual delas. Minha avó fazia muita coisa na mão, sabia bordar também um pouco, então eu fui 

pegando um pouco. 

- E a avó da senhora era do Candomblé? 

- Não. A avó materna não, a minha avó paterna é que era do axé, era filha de (-----) Oxossi. Já 

morreu a algum tempo, eu conheci ainda. Quando eu fui feita ela me viu ainda Yaô cheguei a 

ir lá tomar benção a ela. Já faleceu. Ai lá em cima todo mundo bordava alguma coisa e aqui 

também por que mainha não gostava que ficasse atoa pela rua. Menino tem que ter uma 

atividade para fazer, tem que ir pra escola e quando terminar de fazer as tarefas que sai da 

escola, tem que ter uma atividade. Como a minha tia, porque quando eu falo mainha é na 

verdade minha avó, a irmã dela, a mais velha costurava de ganho e então eu ficava costurando 

muito com a minha tia, envolvida. Então eu fui aprendendo cada vez mais, aprendendo assim, 

eu nunca fiz curso de corte e costura, nunca fiz um curso de bordado, muito pelo contrário, eu 



 

 

ensinei! Confiaram na minha competencia e eu dei conta do recado. E quando eu fiz santo eu 

já sabia fazer algumas coisinhas, como eu já lhe disse. Mas ai um dia, por curiosidade lá na 

casa do Candomblé, em um dos ensaios (quando a gente esta pra fazer santo a gente faz os 

ensaios), ai a mãe de santo foi arrumar o baú e ai apareceu aqueles bordados bonitos de 

richiléu, aquelas coisas maravilhosas. Ai eu disse: Ah mais que coisa linda! E ela disse: É 

minha filha isso antigamente se fazia a mão, hoje em dia é que o pessoal faz na máquina. E eu 

fiquei doida! E ela me deu um pedaço de pano que eu fiquei tão contente que guardei comigo, 

cheguei em casa fiquei olhando e não achei como fazer. Mas a curiosidade é uma coisa que 

nasce com o ser humano e quando ela nos guia para uma coisa boa, ela termina florescendo. 

Um dia eu sai e fui comprar um material de costura, que ai a essa altura eu costurava de ganho 

para ganhar meu dinheiro né, e vi uma revista numa banca: “Riscos e Bordados”, eu vou até 

lhe mostrar pra você conhecer o meu primeiro livro de bordado pois antes eu não conhecia 

livro de bordado, como lhe disse, aprendi vendo fazer. E ai, folheando, vi muita coisa bonita, 

mas nada me interessou, mas quando chegou aqui (Dona Epifânia abre a revista e mostra a 

página), eu vi que era semelhante ao bordado que minha mãe tinha me dado o pedacinho e 

peguei, olhei e olhei, e ai fui fazer: risquei uma florzinha, uma margarida. Dessa margarida eu 

fiquei olhando como se iniciava e fiz todo processo por aqui (apontando para a revista). Eu 

bordei exatamente isso aqui (mostra a página da revista) e eu tenho essa camisa é uma camisa 

de crioula que eu fiz e bordei e até hoje que serviu até para uma saida em uma das minhas 

obrigações. Quando eu apareci com essa camisa, a mãe me disse: Menina! Você tem jeito 

para bordado! Vai sair muito bonito o seu santo! Ai me disse: Você pode ir fazendo um 

paninho da costa, uma camisa, uma coisinha aqui, outra ali, pra ir já guardando para o seu 

enxoval. Então eu fiz! E quando eu entrei pra fazer santo eu levei: um pano da costa, levei 

uma camisa de crioula, dois ojás e um calçolão bordados por mim. Quando eu fiz um ano de 

axé eu bordei uma saia a mão pra mim. E esse trabalho é o trabalho que eu tenho mais 

orgulho na minha vida, porque foram as primeiras peças que eu fiz em richiliéu tradicional, 

como você está vendo, que ele não nasceu industrializado, ele nasceu a mão. Depois ele foi 

industrializado, assim, como o trabalho que eu faço hoje: a bainha aberta. Hoje já se faz 

algumas bainhas abertas à máquina, mas nem todas porque nem todas são possiveis serem 

feitas a maquinas porque são muito complexas, inclusive uma que eu estou fazendo aqui.  

Este ponto chama-se Jasmim.  

- Mas ai depois a senhora foi costurando para outras pessoas? 

- Sim. Vamos chegar lá. E ai eu fiz santo e tudo e as necessidades foram aumentando porque 

eu tinha a minha dispesa e tinha também que ter um dinheiro extra para cumprir com as 

obrigações da casa e as festas, dar minha contribuição. Essa coisa toda. O que aconteceu? Um 

dia eu fui fazer Ossé, eu e minhas irmãs de santo. Quando eu cheguei lá, minha mãe de santo 

tinhas uns sacos lá no barracão em cima do banco. Todo mundo olhava para os sacos, mas 

claro, a gente não ia pegar sem que ela autorizasse. Quando acabamos de fazer Ossé e servir o 

almoço, nos almoçamos e tudo, e ela disse assim: Voces já vão pra casa? E a gente disse: 

Olha a gente ta esperando a senhora para dizer se a gente vai ficar aqui ou não e ela disse: 

Pera ai! Não vão se arrumar agora não porque eu tenho uma coisinha aqui que eu trouxe para 

vocês. Havia falecido uma irmã de santo dela lá no Gantois, muito antiga. Que era de Oxalá. 



 

 

Então quando acontece isso, tem umas coisas das pessoas que vão ser distribuidas entre os 

irmãos e outras que vão ser guardadas para a cerimônia do Orixá porque tem uma cerimônia 

quando a pessoa morre. Dentre essas coisas ela havia separada as coisas dentro de um saco e 

antes de falecer ela disse para que entregasse essas coisas dentro do saco a minha mãe 

Senhora. Esse saco foi entregue junto com essas roupas que estavam lá no barracão. Então 

nesse saco tinha: Saias, Ojás, essas coisas. Então como só tinha nós três de novas, de iaôs na 

casa, eu e minhas irmãs, ela pegou saia e deu a uma, ela foi assim, distribuindo. E a mim ela 

não me deu saia, não me deu ojá, não me deu nada. Ela foi lá dentro, porque na época em que 

eu fiz santo minha mãe morava lá dentro do Candomblé, hoje ela mora numa casa ao lado. Ai 

as meninas ficaram me abusando minhas irmas de santo, nós nos damos muito bem, nos 

gostamos muito: Você não ganhou nada minha irmã. Eu disse: Minha mãe não me deu, 

porque tudo que eu uso é branco, mas talvez porque não desse em mim ou porque não 

precisasse, não sei porque...Ela não me deu. Ai ela veio lá de dentro, enfiou a mão no danado 

do saco, pegou um bastidor que é exatamente este (mostrando o bastidor em suas mãos), este 

bastidor pra mim é uma relíquia. Eu não quero que ninguém pegue nesse bastidor, só eu! Esse 

bastidor veio com um paninho enfiado com um trabalho começado, uma agulha com linha 

enfiada, veio uma parte de uma camisa de crioula bordada, e um ojá sem terminar, dentro 

desse saco. Ai ela jogou no meu colo, lembro como se fosse agora! O seu é esse aqui! Ai eu 

fiquei doida né, todo mundo já tinha ganhado presente eu quis saber qual era o meu, quando 

eu abri que olhei disse: Minha mãe! Isso é muito dificil! Eu nunca vou conseguir fazer uma 

coisa dessas. Ela disse: Vai sim! Você vai conseguir fazer e você vai começar por esse ponto 

daqui, porque eu quero uma camisa de criuola feita por você nesse ponto. Eu disse: Mas 

minha mãe e como? Ela disse: Você vai chegar em casa e você vai fazer. Ai ela foi lá no 

quarto dela, pegou um dinheiro e disse: Tome aqui! Você vai pra rua, vai comprar um tecido, 

vai comprar a linha e você já sabe fazer a camisa de crioula, portanto eu vou querer uma 

camisa bordada. Eu trouxe pra casa. Nesse dia eu não consegui dormir de tanto 

contentamento, eu ficava contente e ficava com medo, um misto de medo e contentamento. 

Mas a curiosidade tava tão aguçada que eu peguei o danado que tava começado e comecei a 

fazer, ficava olhando e ia processando. Não é que eu aprendi a fazer o danado do ponto! Sabe 

como se chama ele? Roda de quiabo. É um dos pontos mais ricos e mais lindos que tem! Na 

bainha aberta na minha opinião porque ele é muito complexo, eu vou lhe mostrar. Minha filha 

da noite pro dia pode-se dizer assim: eu aprendi a fazer, peguei o dinheiro, fui na rua, comprei 

o pano, fiz a camisa mais que depressa e comecei a desfiar e desfiei tudo. Ai comecei a 

executar: fiz do bico até fiz o bico, a gola, as mangas, fiz uma camisa de crioula perfeita! Ela 

tem essa camisa de crioula até hoje. É uma roupa que minha mãe veste com muito orgulho e 

ela diz: Essa camisa de crioula só vai sair da minha mão quando eu morrer porque isso aqui é 

uma relíquia. Eu já fiz pra ela uma bata toda bordada a mão, mas esta camisa de crioula já está 

conhecida. Eu até fico abusando ela: Minha mãe você não tem outra camisa de crioula não? 

Ela diz: Não! Eu gosto é de vestir é essa! (Risos!) Foi um verdadeiro desafio! 

Lá outro dia, eu não me lembro nem qual a ocasião foi. Eu estava já bordando, pintando o 

diacho! Ela achou uma camisa, um pedacinho de pano assim, todo já poidinho pelo tempo, 

todo assim estragadinho pelo tempo, ela disse assim: Minha filha, isso aqui não tem como 

concertar, mas tome aqui para você ir aprendendo os outros pontos. Todos esses pontos eu sei 



 

 

fazer. Eu vou lhe mostrar um pano da costa que eu estou fazendo que é surpresa, quando ele 

terminar, eu vou vestir pra ela ver e tenho certeza que ela vai ficar felicissima porque eu disse 

a ela que eu ainda ia fazer uma roupa com todos os pontos que ela me deu.  

- Com todos os pontos? Então é esse pano da costa? 

- É, que é esse pano da costa que eu to fazendo, como eu, se Deus e meu pai quiser, eu vou 

fazer minha obrigação de 14 anos com esse pano da costa. A hora que eu sair na roda pra ela 

ver, eu tenho certeza que ela vai ficar numa felicidade enorme. 

- Qual é o orixá da senhora? 

- Oxalufan. 

- A cor dele? 

- É branca. Branca e prata. 

- O ano que a senhora começou a costurar especificamente pro Candomblé, foi então em antes 

de 1999? 

- Sim. Eu comecei com o Richiliéu a mão e depois a passei a bordar bainhas abertas e 

barrafundas que são esses pontos (me mostrando os pontos em um pano que estava 

bordando). Mas eu já bordei pra muita gente, eu já bordei pra orixás de mães de santo muito 

antigas, pra filhas de santo, já bordei pro Rio de Janeiro, já bordei pra São Paulo, meu 

trabalho ta espalhado pelo mundo. 

- Mas a senhora é só bordadeira? 

- Eu faço toda a indumentária. Desde a roupa do santo: eu corto, costuro, bordo, enfeito, tudo 

o que precisa ser feito da roupa do Candomblé eu sei fazer, Graças a Deus.  

- Então a senhora sabe como é feita as escolhas dos materias? 

- Sim, claro. É eu que compro. 

- A senhora compra na rua e quais os tecidos que a senhora costuma trabalhar? 

- Olha, as iabas, as iabas são geralmente as orixás femeas né, as orixás femeas na sua maioria 

usam seda, usam brocados, porque elas gostam de se vestir ricamente, então a gente sempre 

usa passamanaria, enfeites mais belas são os enfeites das santas mulheres. 

- Se a senhora puder detalhar quais são os enfeites. 

- Fita, passamanaria, é... sianinha, tem também ligas, entremeios, bicos de linha, bicos de 

caça, bicos de leslie, bicos de renda também, por que existem bico de linha é uma renda de 

algodão e quando a gente fala renda no comum é aquela de nylon. Porque se falar de renda 

todo mundo pensa que é uma coisa sua. 

- Renda inglesa? 



 

 

- Mas a renda inglesa já é um ponto de bordado, não é um acabamento. Na renda inglesa você 

pode fazer um pano de mesa todo na renda inglesa. Entendeu? Ela não serve só para 

acabamento, renda inglesa é um ponto de bordado que se usa muito no axé também.  

- E como é o processo da confecção da roupa? A senhora pode me explicar como a senhora 

começa a confeccionar a bata de crioula, depois a saia, ai depois o ojá? 

- A gente geralmente começa pelo Ojá, porque quando a gente vai ensinar, a gente começa 

assim, pelo Ojá. Ojá é uma tira que pode ser larga ou estreita, quando ela é larga, e geralmente 

tem enfeite na frente e nas pontas, ela é chamada de atackan (na nossa nação Ketu), nós 

chamamos assim. Quando ela é um pouco mais estreita ela usa uma rendinha um bordado no 

meio e um efeito nas pontas, ela é chamada de ojá, uma tira de pano. Depois do Ojá a gente 

aprende a fazer o calçolão, que é uma peça também que é de certa forma complexa, porque 

ele tem um detalhe entre as pernas que a frente tem que ser um pouco mais curta e a parte de 

trás mais curva, mais longa, porque a parte de tras tem o bumbum e a parte da frente só tem a 

barriga da gente e não tem nada pra compor (risos), é uma calça simples feita com cordão na 

cintura, tem casas que já usam com elástico, mas lá em casa é tradicional e se usa com um 

cordão na cintura. A gente faz uma barrinha, poem o cordão e faz uma casinha pra puxar. Ou 

então deixa uma partexinha da costura aberta de um lado e do outro para puxar o cordão e 

ajustar na cintura da pessoa. Geralmente quando é pra mulher, a gente poem um biquinho na 

barra que é pra enfeitar, quando é de ração. E o bico mais largo, ou então um estreito 

trabalhado com entremeios e prega palito, que é um detalhe de costura, a gente faz quando é 

pra dançar o Candomblé. Quando é roupa de salão. Que a gente chama: Roupa de salão ou 

roupa de gala que é quando a gente vai apresentar ao publico. E tem a roupa do dia a dia, que 

é a roupa de ração ou roupa de conta, que também são duas formas de falar, a roupa de ração 

é mais simples, mas ela também é composta de: calçolão, camisú, saia, algumas casas usa e 

outras não pano das costas ou ojá na cabeça, não precisa usar ojá no peito. Esse ojá ou atacan, 

do peito que eu to me referindo é quando a gente coloca a roupa de gala que é quando a gente 

da aquele lacinho ou faz uma gravata quando é santo homem. Ai depois a gente faz o 

calcolão, o ojá e depois a gente vai para o camisu, porque a gente começa assim, pelas peças 

mais simples, depois a gente vai fazendo os mais complexos. Do calçolão a gente faz o 

camisu porque ele é um pouco mais complexo, pois é composto de: Tem a frente e as costas, 

tem o gavião que é um pedacinho de pano que a gente poem aqui em cima (se referindo aos 

ombros) pra prender um lado e outro, depois que a gente prende o gavião é que a gente vai 

por a manga. Nessa manga, ainda tem outro paninho aqui embaixo do braço que é pra facilitar 

os movimentos, na hora da dança, na hora de suspender os braços, que chama-se lenço. 

Comumente é chamado assim porque parece um lenço mesmo, fica aqui embaixo do braço. 

Depois que você faz toda essa parte, o que você vai fazer? A camisa já está armada, já botou 

tudo, já colocou um ao outro, costurou todo mundo, o ultimo que você  coloca... é a fralda. 

Mas antes da fralda ainda tem a gola porque depois que você arma ela toda, ela fica com um 

decote, nesse decote você coloca um bico que pode ser de algodão, pode ser de linha, pode ser 

de renda, porque é de ração mesmo. Quando é pra roda é uma coisa assim mais arrumada, do 

dia a dia. Em casa eu acho que não coloca, mas o certo é que quando já se é uma iaô bota um 

biquinho fininho estreitinho, para dar aquea gracinha, aquele enfeitizinho e que compoem 



 

 

também a roupa. Só para enfeitar, a função dele ali é só pra enfeitar, uma composição da 

roupa, porque tem casas que não usam, mas o certo é usar. Depois que você faz e aprende a 

fazer isso tudo, você vai por a fralda, a fralda é o que? É uma saietinha que cobre até os seus 

joelhos que é presa na barra do camisu, chama-se fralda. Esse pano é importante porque? 

Porque a gente veste a roupa e esta ali trabalhando. Mas se acontece alguma coisa, assim no 

caso: Você cair, ou você ter que se abaixar de forma que fica muito a vontade, você não fica 

descomposta. Porque ali serve pra compor o calçolão. O calçolão geralmente é de um pano 

fino que fica muito transparene. Então ele serve também pra compor o calçolão é como se 

fosse além..., Além de ter a cobertura do calçolão, ter a cobertura da saia.  Depois dessa fralda 

voce usa a saia, eu já to falando da roupa de ração, a saia é geralmente feita ou com um 

biquinho na ponta ou um babadinho. Depende de pessoa pra pessoa e de casa, para casa. Cada 

casa tem as suas tradições. E, ela é feita uma saia franzida, ou pregueada, ou feita em outros 

modelinhos que já existem como o “ripolego”, e outros pontos, que na saia de ração é 

geralmente: franzido ou pregueado presa a uma pala. Pala essa que vai ser composta: de uma 

dobradura que vai enfiar o cordão, como no calçolão, lembra? Pois é. 

- Essa é a saia? 

-Sim, essa é a saia. Saia de ração, a saia do dia-a-dia. 

-E ela vai geralmente por cima? 

- Ela vai por cima do camisu. Porque primeiro você veste o calçolão, veste o camisu e depois 

você poem a saia. 

(Parte 2 da entrevista, Dona Epifânia me leva até seu quarto e abre seu guarda roupa na parte 

dos trajes de Candomblé e começa a mostrar peça por peça descrevendo as partes importantes 

de cada uma.) 

- Pois o verdadeiro camisu é esse aqui óh, isso aqui, essa parte de cima, daqui pra cima é o 

camisu. E isso aqui é a fralda. Entendeu o que é? Essa é um camisu completo. O gavião que é 

esse pedacinho, a manga, o lenço. Entendeu? Esse é um camisu completo, bordado. O 

bordado você pode fazer todo, pode fazer pela metade, isso ai não importa. Mas o camisu 

completo é esse aqui. Tem todas essas nuances. 

- Esse aqui foi a senhora que fez? 

- Sim.  

- E o outro a senhora ganhou? 

- Foi, presente. Isso aqui é industrializado. É um richiliéu industrializado. Ele não é um 

camisu tradicional, é um camisu feito como estão se fazendo agora: não tem gavião, só tem o 

lenço. Tá vendo? E não tem fralda, não tem a gola como tem que ser porque essa gola daqui 

não é a certa. A gola é feita e esse bico aqui, ele é bordado separado para depois, então ser 

colocado aqui. Quando você faz assim, ele não tem o mesmo caimento por causa disso aqui 

olhe: o gavião! Não existe! Está me entendendo? Pois é. Isso aqui minha filha é muito 



 

 

importante você saber porque hoje, você vê camisu de tudo quanto é jeito. Eu chamo de blusa, 

porque camisu eu conheço!  

- Por conta da industrialização né, que a senhora fala isso? 

- Exatamente! Chegou no Candomblé já a muitos anos, mas os Candomblés tradicionais ainda 

exigem que as bordadeiras façam no molde tradicional. Com todos esses aparatos. Mas como 

o pessoal está industrializando pra vender pra tudo quanto é canto, fazem de qualquer jeito e o 

povo veste como se fosse o camisu. Não conhecem... 

- Os novos adeptos, né? 

- É. Quem não sabe é quem não vê. Se não conhecem então qualquer coisa, se uma pessoa 

mais velha chega e diz que a você que isso é uma caneca, você não vai dizer que é uma taça, 

nem que é uma tulipa, porque foi um mais velho que lhe disse, então a palavra do mais velho 

é que vale, não é isso?  

- E assim, quem que elabora o modelo das roupas? A senhora que cria? O a própria pessoa 

quando ela encomenda ela exige do jeito que ela quer? O bordado? 

- Olha, geralmente as pessoas já vem com o modelo que quer. O modelo que eu falo é assim: 

um detalhe de prega palito. 

- Porque a modelagem é padrão? 

-É. Ela é padrão. A modelagem é padrão, não muda. O que muda é o que? É a parte de renda, 

um bordado, com aplicaçõess de pedacinhos de cassa, tem diversas formas de você enfeitar a 

roupa do axé.  

- Mas assim, o bordado, o estilo, o desenho do bordado, quem escolhe é a pessoa? 

- Exatamente.  

- Não é uma coisa assim do orixá?  

- Olha, tem algumas peculiaridades. Os orixás aborós que são os santos homens, geralmente 

são bordados mais simples, mais fechados, entendeu? Uma coisa assim mais, como eu diria, 

mais simples mesmo. Menos espalhafatosa, menos detalhada. Agora, as mulheres geralmente 

elas querem coisas que mostrem a beleza da roupa. Então são aqueles bordados mais abertos, 

mais chamativos. 

- E os desenhos (dos bordados) tem alguma relação? Por exemplo, uma flor? Quais são os 

desenhos?  

-Tem, geralmente as pessoas de Ogun pedem que bordem o que? Espadas, bordem escudos, 

coisas relacionadas as ferramentas do orixá. Isso é feito no richiliéu. Eu trouxe essa camisa 

exatamente porque tem um detalhe aqui que você vai observar, isso aqui chama-se Oxê, ou 

seja, machado. Formato de um machado, está vendo? Folhas, machado. Orixá homem pode 

usar uma camisa dessa. Um aboró. Quando são as santas mulheres elas preferem coisas assim 



 

 

(mostrando a bainha aberta que estava fazendo), não quero dizer a você que é só isso. Seja no 

richiliéu, ou seja nesse tipo de bordado, coisas mais abertas como esse aqui. 

- Flores também elas gostam? 

-Flores! Sim! Esse bordado (mostrando o que está fazendo) É asa de mosca. Você está vendo 

que é uma renda bem aberta.  

- Entendi. Este aqui é aberto (bainha aberta) e este (richiliéu) já é chamado de mais fechado 

pois mistura-se o pano com o bordado? 

- Isso, exatamente. Porque assim um santo homem não vai querer ter uma aparência feminina 

na sua veste, então geralmente essa é a diferença que se dá na hora de fazer a roupa. Tanto 

quando vem um Iaô ou uma pessoa aqui pra fazer uma roupa dizendo: Ah eu queria fazer uma 

roupa de ração pra mim porque vou fazer obrigação de tantos anos, porque quando a pessoa se 

torna Ebome ela não veste mais aquela roupa tão simplória, já pode botar detalhizinho, já se 

arruma melhor, então até na hora da gente fazer esse tal detalhizinho, a gente tem que ver o 

entremeio, o bico, uma renda que seja um pouco mais fechada, um pouco mais séria porque 

sendo homem não vai querer uma coisa que mostre o lado feminino, é assim que se processa.  

- Se depois eu desenhar um bordado que eu vejo na roupa dela (Nóla) a senhora acha que 

consegue identificar o simbolo? 

- Sim, consigo, lógico. 

- E assim, no orixá homem não usa brilho de jeito nenhum? Só nas orixás? Ou eles gostam de 

brilho? 

- Olha, os orixás homens que usa brilho geralmente é Logunedé, porque ele tanto usa coisas 

relacionadas a Oxossi como usa coisas relacionadas a Oxum. As ferramentas, indumentárias. 

Então geralmente Logunedé usa brilho. Alguns Oxossi também usam brilho, uns não gostam, 

outros usam. Depende de nação, depende também de costume da casa e aqueles Xangôs, tem 

xangôs também que não gostam de brilhos demais, mas também tem aqueles xangôs que já 

usa brilho. Não flores né, o molde masculino: folhas, um oxê uma coisa assim, mas que tenha 

brilho. Omolu é um santo que não usa de jeito nenhum brilho em nada, nenhum enfeite da 

roupa dele pode ter brilho. Já Oxalá ele usa o brilho da prata pra enfeitar a roupa dela, mas 

quando ele ta muito novo é todo branco, bota a fitinha de cetim mas tudo branco. Quando já 

vai chegando, já vai aumentando a idade do orixá, tanto o orixá como o filho dele, já pode 

usar uma coisa assim mais arrumada, com brilhozinho da prata, mas discreto. Nunca uma saia 

toda de prata, entendeu? Um detalhe, uma coisinha assim.  

- E como a roupa deve ser guardada? 

- A roupa deve ser guardada sem goma, lavada, muito bem lavada. 

- Isso é tradição né? 



 

 

- É, muito bem lavada e sem goma porque se lava bem e sem goma? Porque se você guardar 

uma roupa dessas suada, você está ali dançando o Candomblé, uma lava: Ah bota a limpa! 

Lavar, bota pra enxugar e guarda... A traça vai ser atraida pelo cheiro do suor, a barata vai ser 

atraida pelo cheiro do suor, e vai fazer os bordados dela na roupa (risos), quando você for usar 

ela vai estar bordada mas vai ser pela barata e pela traça! Quando lavar rapido vai ver quem 

vai participar do banquete. (Risos) 

- Mas ai vocês guardam em baú? 

- Geralmente hoje a gente não tem mais casas grandes que possa ter um baú, mas geralmnete 

a gente compra uma mala, como por exemplo eu aqui em casa tive que comprar uma cômoda, 

porque eu tenho muita roupa, tanto eu como meu santo, então eu tive que comprar uma 

comoda grande pra acomodar as roupas menores, né: camisu, pano da costa, ojá, calçolão, 

essas coisas. E eu guardo numa comoda, cada gaveta tem ali sua quantidade de roupas. E no 

meu guarda roupas como eu não podia deixar de colocar: as saias. Que não é brincadeira! 

- A senhora geralmente vai se arrumar é no terreiro né? 

- É. A gente nunca se arruma em casa pra sair, a gente se arruma no terreiro. A gente se 

arruma em casa quando tem por exemplo assim, uma homenagem a mãe de santo lá na 

camara dos deputados, dos vereadores, ai a gente vai toda embonecadinha de casa, vai de 

carro porque de onibus não tem condição! E ai chega lá já toda vestida com a indumentária. 

Mas fora isso para as festas e para as cerimonias, a gente se arruma lá dentro do axé. O que a 

gente leva de casa pronto é o que? A roupa lvada e engomada, arrumadinha na mala. Que 

quando chegar lá é só a gente tirar uma dobrinha no ferro pra vestir.  

- Ai cada uma tem seu quarto? Se arruma como? 

- Não. Não é assim! Dentro da casa do axé, geralmente é assim: Existe o quarto dos Ogãs, o 

quarto das Ebomes que ficam as Ekedys e Ebomes ali, o quarto onde os filhos de santo, os 

soldados rasos, Iaôs e Abiãs ficam com suas malas e suas coisas todas ali. Ali dentro daquele 

quarto ficam só as bagagens porque não tem condições de dormir ali dentro, é muita gente e 

muita bagagem. Então cada um arruma um cantinho, acomoda a sua bagagem ali e na hora de 

dormir a gente junta, geralmente nessa quarto também fica os xxx e as esteiras, lá no cantinho 

a gente arruma tudo bonitinho que é pra de noite cada um pegar o seu e arrumar as suas 

caminhas no barracão pra dormir. Os Ogãs no quarto deles, as Ebomes no quarto delas e a 

gente no barracão.  

- Quais são as rendas mais tradicionais, mais usadas, os nomes? 

- Olha: renda de bilro ou renda de almofada que é a mesma coisa, aquelas rendas paraibas que 

são rendas muito delicadinhas feita a mão, renascença e renda inglesa é praticamente a mesma 

coisa por incrível que pareça, só que se usa: um usa rabo de rato, outra se usa lacê. Rabo de 

rato é o nome do material usado. Lacê também, a diferença é essa.  

- A senhora sabe fazer renascença? 



 

 

- Minha filha eu sei fazer um pouco, mas hoje em dia a gente quase não encontra material. Eu 

já mandei ver se achava até em São Paulo pra fazer uma roupa, um detalhizinho assim na 

roupa de meu pai, mas eu não consegui. Porque o lacê sumiu, não se fabrica mais. E quem 

fabricava isso na verdade era a corrente laranja, a corrente você sabe que hoje em dia se 

fabrica linha e olhe lá! E não tem mais material para isso. 

- A senhora sabe em média quanto custa um traje completo, o preço do mais simples ao mais 

requintado? 

- Bom, o traje feminino de ração simples completo, custa hoje mais ou menos em média uns 

R$250,00 a R$300,00 a depender de como seja, porque tem traje de ração que ele só leva um 

babadinho, um biquinho, mas tem aqueles que tem partidinho de renda, como lhe falei que 

são das ebomes, uma coisa mais bonita, mais elaborada tem um custo maior. Então em média 

entre 200 a 300 reais. E o de gala varia muito, se for richilieu é um preço, bainha aberta é 

outro preço, mas ele pode vir a ser, um traje bordado completo hoje não sai a menos de 

R$10.000,00, esse é o minimo, agora richilieu você encontra mais barato. Mas não é o 

richiliéu tradicional né, é aquele richiliéu que quando você acaba de lavar não tem mais. 

- E quem banca a feitura do traje? 

- Cada integrante banca o seu. E nós não recebemos ajuda nenhuma. Cada uma de nós, por 

exemplo agora em maio vai ser a festa do meu santo né, então o que é que eu vou fazer? Vou 

fazer uma roupa, geralmente a gente faz uma roupa pra gente se apresentar no salão e uma 

roupa pro orixá, ou então faz apenas do orixá. A gente vem juntando esse dinheirinho, ou 

então vai comprando os tecidos de acordo com a roupa, com a peça que vai fazer, e vai 

juntando. Vai comprando os aviamentos e vai juntando. Quem sabe fazer leva vantagem de 

fazer ao seu modo, muito bem feito, muito maravilhoso. E quem não sabe ainda vai ter que 

passar pelo processo do pagamento pra fazer, além de comprar tudo, tem que mandar fazer e 

ver quem é que vai fazer pra não fazer porcaria. Ainda tem isso, tem pessoas que se 

compromentem a fazer, não fazem certo e depois eu canço de consertar aqui minha filha. 

- E a senhora conhece muitos trajes de Iansã Balé? 

- Ah conheço, porque o traje dela é um só que é de tecido branco. Ela se veste de branco e o 

modelo é um só, não muda. Deixa eu ver se eu sei diferenciar, Nanã não usa camisú, lá em 

casa é assim, na nossa tradição não usa camisú. Ela só usa o atacã e o banté. Iansã também 

não usa camisú lá em casa, veste como Nanã, o banté e o atacã. Banté é um pano da costa só 

que ele é feito de formato diferente, que é posto por cima da saia, que é roupa de orixá. 

Porque o Banté só quem usa é o orixá, fêmea no caso. Os orixás que usam Banté que são 

machos são: Oxumaré,  

Banté – Ele é um pano da costa, geralmente com ponta arredondada em baixo e os franzidos 

adornados por arremates: que são raminhos de flores, coisas assim, pra enfeitar, aqueles 

franzidinhos que a gente faz. Geralmente são em cinco ou quatro, depende da casa e da 

pessoa.  

- Eu perguntei já o simbolismo de cada bordado de cada orixá? 



 

 

- Tem sim, Xangô usa machados, coroas, gamelas ou então pode usar o pilão, coisas 

relacionadas ao orixá.  

Eu sou uma mulher no caso que chamam Iabá, mas o meu santo é Oboró (Oorixás 

Masculinos). Então as minhas roupas que eu vou dançar o Candomblé, podem ser com flores, 

sendo discreto por causa do meu santo, entendeu: Podem ser assim como essa com raminhos 

de folhas, umas coisinhas assim, por causa do orixá que eu carrego, Oxalá. Mas se fosse outro 

santo teria que ser outra coisa mais fechada, mais séria, não poderia ter flores, entendeu? 

Coisas assim, seria o que folhas, ramos, uma estamparia diferente que não fosse feminina. 

Não tivesse conotação feminina. E, se eu for homem e o orixá fosse fêmea, a minha roupa, eu 

ia vestir uma saia, é claro, mas Oxum vestiria no caso vestiria um bombacho, com Banté, 

Camisu, Com tudo que Oxum veste menos a saia, a diferença ficaria na parte de baixo, que 

seria um bombacho bem folgado. E ele que seria um orixá fêmea, poderia vestir uma bata 

com estamparia de flores, não teria problema nenhum, ele não estaria destoando, dos moldes 

tradicionais. Entendeu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE E 

Entrevista Catarina 

- Eu conheci Nóla a muitos anos, deixa eu ver em que ano foi... Talvez a uns 45 anos atrás. 

Ela era a única mulher branca dentro da Casa Branca. A origem dela eu não sei se era 

espanhola ou italiana, você sabe me dizer? 

- Luso brasileira... 

- Luso brasileira! Ela era assim, muito alva, muito, muito, muito. E ela era uma mulher de 

Iansã e ela sentava junto com as pessoas mais importantes do axé. Né? Já que o axé da Casa 

Branca é de linhagem matriarcal. Então ela se sentava junto com as outras mas nos anos 1970 

ela já tinha muito tempo de iniciada, mas eu não sei te dizer quanto tempo, você sabe quanto 

tempo? 

- Ela fez santo em 1943. 

- 1943, você veja, eu conheci ela nos anos 1970. Então ela tinha 37? Então você veja, 

provavelmente ela teria sido uma das primeiras mulheres brancas a serem iniciadas. Porque 

onde começou a iniciar pessoas extrangeiras foi o Opo Afonjá, porque o Opo Afonjá em 1950 

já tinha uma mulher de Ogun, uma francesa chamada o nome yorubá dela era Ogun Ylakejá, 

ela chamava Luciete essa senhora, eu a conheci. Porque é interessante que a Casa Branca é 

muito fechada, você via a Nóla se você fosse lá e essa pessoa do Opo Afonjá, você disse ela 

foi iniciada em 1943, né? Pierre Verger chega em 1946, eu acho que pouco depois ele 

encontra ela no Opo Afonjá. Então, eu não sabia que Nóla tinha tantos anos. Eu pré julgava 

que primeiro foi Luciete, depois outra francesa que foi no Rio de Janeiro que era Consulesa, 

que é muito conhecida no Omim Odara Oyá de Iemanjá, muito conhecida, era consulesa, 

foram os estrangeiros, os primeiros brancos a fazer santo no Candomblé. E, Nóla que era mais 

antiga ainda. 

- Quem era Nóla pra senhora? 

- Nóla era uma pessoa muitissimo educada, eu não sentia como branca ela ser racista, porque 

por incrível que pareça você não sabe o que é o Candomblé. Você sabe muito bem 

historicamente como o negro chegou aqui, você sabe historicamente como ele conseguiu 

vender um peixe, você sabe historicamente como apareceu as escravas de ganho, você sabe 

tudo isso, então você veja bem a relação de amizade entre um negro e um branco. Você já viu 

que não é boa, até hoje. Até hoje, até o dia de hoje, o negro se sente mal quando tem um 

branco dentro dos seus mistérios, entendeu? Porque o primeiro branco, porque você sabe 

muito bem, que conseguiu fotografar foi Pierre Verger. E assim mesmo no Opô Afonjá, 

porque na Casa Branca ninguém que eu saiba. Então você vê a relação do negro com o branco 

e com sua história. Então ela era uma pessoa que eu cheguei a falar com ela e ela era uma 

pessoa que ela não discriminava ninguém, pelo menos lá dentro. E ela soube educar muito 

bem seus filhos, que eu não sei se era um ou dois, e que eles eram engenheiros. E foram eles 

que criaram uma tradição de edificios com nomes de orixás, no Rio Vermelho perto do morro 



 

 

da sereia tem o Edificio Iemanjá Assabá. Na Av. Sete o Edificío Oxumarê, preço da praça 

Castro Alves. Na Av. Joana Angélica tem um Edifício chamado Logun Ede e fora outros que 

eu não conheço, esses eu sei onde é. Os Edifícios feitos pelos filhos dela, eles usavam em 

alguns prédios e tem outro o mais conhecido como o Orixás Center, no Politeama. Tudo isso 

foi construido pelos filhos dela, então com esse conhecimento dá pra entender que os filhos 

dela também iam no Candomblé. Eles iam, conheciam alguma coisa porque os seus trabalhos 

eles usavam um pouco, eles imortalizavam nos prédios, apesar de quem mora não sabe o que 

é, mas eles tinham aquele respeito de colocar os nomes de orixás nos prédios que eles 

construiam, nos montes que eles construiram. Então, ela pra mim era uma pessoa muito boa, 

muito educada, que tratava todo mundo bem. É a memória que eu tenho dela. 

- Mas a senhora não a conheceu intimamente, né? 

- Não, só dentro do salão de Candomblé. Você sabe porque? Porque dentro do Candomblé até 

hoje existe uma hierarquia, então você entra dentro de um barracão de Candomblé se você for, 

você vai ver, tem a Yalorixá que é a pessoa mais importante ou Babalorixá. E, depois dele 

tem umas camadas mais hierarquicas menores, então as camadas menores faziam o que? São 

os Iaôs, aqueles que fazem os serviços, então, tinha os Iaôs e aqueles que iam ser iniciados, 

então eles chegavam e não falavam: Oi, tudo bem? Eles chegavam e tomavam bença do mais 

velho ao mais novo. E não ficava perto. Se houvesse algum conhecimento de falar, de 

conversar, era fora do Candomblé. Porque o Candomblé é uma religião hierarquica, muito 

cheia dos costumes, das tradições e então hoje em dia não é tanto, mas no meu tempo era, 

então eu tenho 44 anos de santo, eu continuo igual como eu fiz. Só chego perto das pessoas 

pra tomar benção. Agora se a pessoa me der uma atenção maior, eu dou uma atenção maior a 

ela, mas não lá dentro, do lado de fora.  Ai eu nunca conversei com ela, a conheci dentro do 

barracão.  

- Mas a senhora observava como era a fé dela com o Candomblé? 

- Claro, claro que sim. A prova está nos edificios que os filhos dela construiram e claro que 

ela deveria levar os filhos, para que os filhos conhecessem. Eles conheceram inclusive alguma 

coisa a mais porque é interessante que no Edificio Elle Massó e no Edificio Iemanjá Assabá, 

as cores desse edificios é o branco. O Edificio Logun Edé se não mudaram a cor, ele era azul 

e amarelo, porque? Porque as cores de Logun Edé são azul e amarela. Então isso indica que, 

ah! Tem um outro, só não sei onde é, chama-se: Ogun Onirê, é verde, com cor agora eu 

lembrei mas não me lembro onde ele está localizado, então eles davam ao prédio a cor do 

orixá, então da pra saber pelos prédios que eles sabiam um pouco mais. Isso só poderia ter 

sido passado por ela, ou eles frequentarem como pessoas do Axé a Casa Branca. 

- E a senhora observava como era a relação dela com o Candomblé também? 

- Eu te disse, com as pessoas a intimidade no Candomblé deveria, é claro, ser grande. Porque 

o Candomblé tem isso, tem coisas que você não pode ver e nem eles te mostram. Mas para ela 

atingir o posto que ela tinha de estar na cadeira junto com as outras, era porque ela era uma 

pessoa muito importante. Se ela não tivesse grande importância, ela não estaria ali sentada, ela 

estaria em outro lugar, entendeu? 



 

 

- E a senhora acha que ela conseguiu essa importância lá na Casa Branca como? Já que a 

senhora falou que lá eles são muito fechados.  

- Eu não saberia te dizer. A pessoa que eu te indicaria para você entrevistar, ela não está bem 

de saúde. São duas pessoas do tempo dela, que quando uma delas chegou na Casa Branca já 

encontrou Nóla lá. Entendeu? E com certeza ela era uma pessoa muito generosa que ajudava 

muito as pessoas. Mas são duas pessoas muito dificil de você conversar. Eu to dizendo a você. 

E os poucos novos que tem, novos e digo com 30 anos de feito, dificilmente vão falar. Ela 

ficava sentadinha, junto com as outras e chamava a atenção né, ela era a única branquinha no 

meio de tantos negros. Ela tinha um porte bonito, ela era alta, era de Iansã. 

- As roupas dela a senhora lembra? 

- Lembro, sim. Agora as roupas de Nóla, quando eu conheci Nóla, não tenho ideia da idade 

que ela tinha. Significa que a iansã dela só podia colocar roupa branca, porque tem outras 

iansãs que botam roupa de outras cores. E que eu me lembre eu nunca a vi de rodeirão. Você 

sabe o que é rodeirão? Muitas Anáguas! Mas eu não a via assim, eu a via elegantemente 

vestida. Porque ela passava a maior parte do tempo, ela estava sentada. 

- Incorporando Iansã? 

- Não, das vezes que eu a via, não a vi em transe de orixá. Ela assistindo festas. Quando eu a 

conheci ela não botava rodeirão. Foi nos anos 1970 porque foi quando eu fiz santo e tive que 

ir tomar a bença as pessoas de lá, entre os anos 1970, depois a gente no Candomblé faz orixá 

não pode ir na casa das pessoas sozinhas, tem que ir acompanhada. Depois eu a vi nos anos 

1980, 1985, depois 1995 por ai. Porque por tradição você não pode ir sozinha. Porque ali é a 

casa Mestra, é a casa principal. Então, eu não tinha grandes intimidades, eu só falo o que eu 

vi. Os trajes dela, ela não botava rodeirão, só vestia branco e sempre bem vestida. Sempre 

bem vestida. Ojá, brinco. 

Eu comprei essa revista por acaso, então quando eu abro essa revista, (...). Então eu havia 

entendido que você queria alguma coisa com o Candomblé e por um acaso, de noite quando 

eu chego na minha casa é que eu vou ler jornal, alguma coisa. Ai, eu abri essa revista, isto é 

de São Paulo, e qual foi minha surpresa quando eu abri? Isso aqui foi um artigo que eu falei e 

alguém copiou e colocou aqui. Tá vendo? Aqui já da pra você entender um pouquinho. E 

peguei e trouxe. Trouxe outra coisa pra você vê.  

-Dona Catarina contando a história da bainha aberta: 

- Os iaôs ficavam muito tempo dentro do Candomblé depois que faziam santo. Então, dentro a 

gente guardava os pedaços dos tecidos, que não era esse, porque o tecido de Candomblé não é 

esse que está na nossa mão. Era coisa simples tipo um madrasto. Madrasto é o que se chamam 

Murim, aquele pano baratinho. Então o que a gente fazia? Desfiava todo e quem não aprendia 

a bordar, que tem que contar simplesmente os pontos e prender os fios, então desfiava o 

tempo todo! Tardes e tardes, horas e horas, ficava desfiando. Desfiando, desfiando, desfiando. 

Então, você vê que o tecido não é esse, ele até está grosseiramente feito, esse aqui é madrasto 

(se referindo a outra peça que estava mostrando), isso aqui não existia, isso aqui é coisa 



 

 

moderna. Traje de iaô era isso! Então você vai tirar a foto mas eu vou falar mais adiante do 

richiliéu. Esses são os primeiros bordados dos iaôs do povo do Candomblé, porque? Porque 

tradicionalmente, o negro não podia botar coisas de branco, então ele cria por sua propria 

cabeça formas de decorar sua roupa. Entendeu? Esse é um dos tipos mais simples. Então o 

negro cria porque ele não podia imitar o traje do colonizador. É a mesma coisa as joias de 

crioulas. A joia de crioula ela é caracterizada porque ela não podia usar o que o branco, a 

corte, usava. Então onde vinha a arte das joias de crioula? De Gana, porque aqui tinha 

escravos de Gana. Teve 70% Iorubá, por isso o baiano fala cantando, porque a lingua Iorubá 

tem 4 tons. Então a língua Iorubá, o modo de trançar o cabelo tipicamente Iorubá, As cores 

fortes tipicamente africanas, esse branco que você vê vestido nas pessoas dia de sexta feira 

tem origem Iorubá e mulçumana. Então a Bahia é o lugar que tem maior quantidade de negros 

fora da África e deles tem então o jeito de falar, os trajes e a parte de ouro, você já viu as 

negras de cachoeira né? Então o que acontece... Fazia essa parte de oriversaria. Isso aqui pra 

mim é tudo fantasia, é tudo moderno (se referindo as fotos das roupas na revista), nada do 

meu tempo! Então, eles faziam joias mas eram as pessoas de Gana, porque Gana é que sabia 

mexer com ouro porque quando você vai estudar, você conhece um país chamado Gana, mas 

eu conheci um País chamado Costa do Ouro, ela foi colonia da Inglaterra até 1965, por isso se 

chamava Golden Cost, agora não, agora chama-se Gana que é um nome Ewê é a terra que 

tinha mais ouro, onde eles exploraram. As negras da Boa Morte tem pulseiras que são jóias 

antigas passadas das bisavós delas para as avós delas, então elas são meia rústicas, mãe Tatá 

tem uma argola que chama-se Casca de Ovo, eles pegam o pedaço do ouro de um lado e 

cortam redondo, viram para o outro lado e botam sobre uma marca e vai batendo com um 

martelinho, ai quando você vira para o outro lado está todo em alto relevo. Essa argola é 

linda, uma autêntica Jóia de Crioula, porque não imita nada que o colonizador gostava. Tudo 

isso você encontra no Costa Pinto, pode deixar pra ver no doutorado. Eu não tenho nada 

disso, você está falando com uma leiga que só tem a vida como escola. Então, você começa 

pelo simples. No pano da costa você bota pelo mais simples que seja a história do orixá que 

você quer homenagear (sobre bordados e simbolismos) outrora você botava a história de 

orixás em bordados como toda civilização antiga. Através de bordados você vai encontrar no 

Benin, tapetes chamados panôs, são panos feito cortina que conta a história dos reis através de 

imagens. Quando você pega uma camisa de crioula, quanto mais tecido diferente você poem 

nela, mais bonita ela fica. Porque? Porque elas usavam retalhos de pano, quando sua senhora 

dava, elas perguntavam se elas queriam, porque tinha senhora que era boa pros seus escravos. 

Eles eram escravos mas elas tratavam eles com um pouco de respeito e dignidade, então elas 

davam. Quando não faziam os bordados, elas faziam, juntavam, ai colocavam os pedacionhos 

quando faziam uma camisa de crioula. O início é assim. Tudo a gente manda fazer (sobre os 

bordados), porém já existe em sergipe, na cidade de Tobias Barreto, bordados vendidos a 

metro, você pode comprar 5 metros de bordado, escolher o tema e fazer suas roupas. Onde 

também já ouvi falar é no Rio de Janeiro que estão vendendo os bordados a metro. Porque se 

tornaram muito caros e por exemplo, o bordado que é o tradicional, esses estão carissímos, 

quem faz cobra caríssimo, diz que a cada 1 palmo é 20 reais, o mais simples. Onde você 

compra e aprende a fazer é no Axé Opô Afonjá, tem muito tipo de bordado. 

- Como vocês escolhem os bordados para as roupas? 



 

 

- Os bordados são pessoas que já tem.  

- Mas o orixá não pede? Não existe um tipo de bordado que tem um simbolismo do orixá? 

- Sim, as pessoas tem os motivos. Por exemplo, tem pessoas que escolhem para Iansã, fazer 

borboletas, porque borboletas simboliza liberdade e Iansã é livre, é o vento, é o fogo, Iansã é o 

relâmpago, mas principalmente o vento que pode estar em todos os lugares então borboleta 

simboliza tudo isso. Então os temas das roupas de Candomblé dos bordados, são objetos ou 

coisas ligados ao orixá, Oxum você vai ver muito peixe, muitas flores. Iemanjá você vai ver, 

flor, peixe, concha, estrela do mar, entendeu? Geralmente os orixás que você vai mais usar 

bordado, roupa bordada, são as iabás que são: Iemanjá, Oxum, você pode usar pra Nanã (que 

não é típico). Nanã não são muitos bordados, são tecidos grosseiros, é outra história. O Orixá 

cada um tem uma linhagem de roupa que é da Natureza dele. Por exemplo, Oxalá você só 

bota branco, então tem pessoas de Oxalá que a roupa não pode colocar Seda, Tafetá, porque é 

brilho, não se usa, só coisas foscas. Então você faz o que? Cria o bordado para dar uma graça, 

uma beleza aquela roupa. Iansã são flores, borboletas.  Oxum se você tiver o risco de uma 

cornucopia ai você coloca, o chifrinho que sai dinheiro, porque Oxum é a deusa da riqueza. 

- Sobre o bordado de richiliéu na roupa de Nóla (mostro o desenho). 

- Eu não sei o que é, mas se você faz coisas similares, parece um abanador. Na África Iansã 

tem um abanador. Ela (Nóla), poderia ter esse conhecimento. Iansã não usa Abebé, os Abebés 

e as ferramentas dos orixás você também pode encontrar nos bordados. (Desenha um Abebé), 

o Orixá tras uma insigna na mão, só os orixás que são rainhas, Oxum e Iemanjá, então elas 

podem vir com isso, decorado, eles podem usar tanto redondinho tanto quanto oval, e o que 

são isso (referindo se as bolinhas nas estremidades do desenho), são guizos, Oxum gosta de 

som. Ela quando anda tem uma corrente de ouro cheia de sons e quando ela anda e ela 

movimenta o corpo aquilo faz barulho, imita água. Tudo que tem haver com a natureza. Então 

você pode ver Oxum com um Abebé com guizos, quanto com um espelho, onde ela se mira. 

Uma série de coisas. Oxum é a que tem mais variedade, ela também é dona de dois pássaros. 

- E o richilieu? Por exemplo na época de Nóla, mandavam fazer e escolhiam o bordado? 

- Claro que sim, que tivesse haver com o orixá dela e com a vontade dela homenagear o orixá. 

Porque na realidade o richilieu é bem depois que já estão livres e quem fazia o richiliéu. 

Porque a roupa também tem uma hierarquia, você entrou hoje, não pode botar uma roupa de 

uma antiga, você tem que botar roupa sua, que compete a você de acordo com a sua iniciação. 

São várias roupas, quando você fala de trajes sagrados é uma série de roupas, uma série de 

coisas, uma série de cores, tudo tem haver. Geralmente a primeira coisa que você vai fazer, 

uma roupa do cotidiano, a roupa de negra de ganho e a roupa de Candomblé. Essa roupa que 

você viu aqui (se referindo a revista), é uma roupa de festa né, ela foi escolher os tecidos da 

atualidade, nada disso se usava, são coisas atuais. Se usava coisas simples. 

- A senhora acha que essas características dessas roupas, esse uso desses materiais que vemos, 

acabaram dando um aspecto de fantasia ao traje? 

- Sim. Eu chamo ato contemporâneo. 



 

 

- A senhora acha que o Candomblé acaba perdendo... 

- A autenticidade? Sim! Porque nas casas mais modernas, as cabeças são similares a minha e a 

Casa Branca e Gantois, vai manter uma tradição e a gente não pode sair da tradição. Isso não 

é minha tradição! (Referindo-se a foto) Isso começa logo que é pelo Sul, é sul de Brasil, que 

não é Bahia.  Começa assim: orixás como Ogun, Omolu, Oxossi, usavam roupas de 

estamparias, pano tipo chitão. Orixás como: Iansã usava chitão e depois Olga do Alaketu bota 

seda, porque se você for no museu afro, daqui uns 3 meses você vai ver as roupas antigas 

como eram. Oxum e Iemanjá botam seda porque elas são orixás ricas. Primeiro pai de santo 

que colocou seda e renda em um orixá chama-se João da Golméia e ele foi terrivelmente 

criticado, isso nos anos 1940 porque ele tira a autenticidade daquilo que veio da áfrica. Você 

viu que eu peguei uma foto africana e eu te mostrei o que era autêntico e o que não é, se eu 

trabalho com isso, claro as pessoas ficam modernas, e o que aconteciam? Não adiantavam 

você ter dinheiro na época você ser uma pessoa que podia comprar seda se você fizesse seda o 

seu orixá ia e tirava e dava pra outra pessoa e mostrava como ele queria. Eu tenho um santo 

assim. Meu santo bota isso que você viu, se eu fizer um bordado assim (de machado no 

richiliéu) ele bota, um tecido sem brilho, agora se eu botar de brilho ele não usa, porque não é 

da natureza dele. Existe uma coisa chamada calamasso, é tipo um saco antigo de batata, que 

elas desfiavam tudo e botava buzios, quem usava isso era Nana, Omolu, tem nanã e tem 

Omolu que não adianta comprar pano assim que não vai usar. Não é da tradição do orixá. 

Agora é claro, pano bonito é da tradição de Oxum, mas na minha roça bota menos, mais 

simples, porque é uma orixá da riqueza, agora esse monte de dourado, esse monte de 

ostentação, lembra de longe as história, mas isso é certo (mostrando foto da áfrica), mas isso 

aqui é estranho (mostrando foto da mulher). Isso desse tamanho é estranho, se ela tem e quis 

botar, ela bota. Eu se tivesse não botaria, porque isso não é tradicional, é meio fantasioso, 

estranho. Estranha o caráter da sua origem. 

- E a senhora acha que o Candomblé acaba perdendo a credibilidade com as pessoas, 

perdendo as características? 

- Não porque o ser humano, a maioria das pessoas existia uma figura que ela fazia  decoração 

para escola de santo e ela falava uma coisa que eu achava muito engraçado, ele dizia: “Quem 

gosta de riqueza é pobre! Rico gosta é de miséria.”, Ele ta se referindo aos sociologos que 

filosofavam, filosofavam, falava muito sobre a simplicidade, então o pobre gostava era da 

ostentação. Então você via uma coisa assim (referencia a foto), então chama a atenção e todo 

mundo vai olhar. Ali tá assim assim assado a roupa do fulano... Entendeu? Então porque pede 

a credibilidade? Você vai olhar assim e pensar: Hmm pra você fazer um jogo de Candomblé 

pra essa pessoa deve ser muito caro. Porque esse pano não custa 2 reais o metro, nem 5 e nem 

10. Tudo isso eu sei. Só faz quem pode e quem pode é porque tem pra fazer. 

- E quanto a senhora acha que custa no mínimo um traje completo? 

- Olha existe um Candomblé de um pai de santo chamado Airsinho, Airsinho (Pilão de Prata) 

é o Candomblé mais luxuoso que tem na Bahia. Lá tem traje de 5 mil reais, 5 maços de mil 

reais.  



 

 

- A senhora acha que isso é o mínimo? 

- A depender do orixá, só a roupa sem o que chama ferramenta, que são adornos. (Me mostra 

os adornos na revista). Isso é caro! Ele tem fio prateado, essa daqui não mostra muito mas tem 

dessas aqui com richiliéu. Ai, olha: Casas especializadas! Você está vendo o motivo da roupa 

deste homem? Ofá, significa que ele é de Oxossi, então ele vai usar uma roupa que tem um 

Ofá, essa roupa não é barata. E essa aqui piorou, que é toda bordada. Nessa aqui se usou um 

cordonê, cordonê é um tipo de bordado que se usa aqui na manga para você fechar uma roupa, 

tá vendo? Já tem o traje pronto e aqui com esses Ofás significa que é uma roupa pra Oxóssi. 

Essa é a simples: Ela vem com o bonézinho se já tiver 7 anos de feito, vem com essa bata e 

essa calça. Essa é a roupa que ele vai pra roupa do Candomblé dançar. Olha isso chama-se 

Adé, nunca compraria uma coisa pro meu orixá disso: aqui é Ogun, aqui é Iemanjá e aqui é 

Oxum (abebê e aquis são as bracadeiras) Aqui é uma Exu feminina, ela usa o preto e o 

dourado. Essas roupas são usadas em grandes festas. Como eu diferencio Xangô? Ele tem 

Adé, essas tiras de pano ele amarra pra trás e o manequim tem uma braçadeira aqui e aqui e 

uma grande coroa. Aqui é Ogun: Ogun tem tudo isso (mostra a foto) ele tem também essa 

espada e esse escudo, agora se for tudo branco é Oxaguian. Aqui você pode botar um 

leopardo 

- Os orixás que botam pano colorido: Ossain, Oxossi. O que que acontecia? Você sabe como 

o Candomblé se sincretiza? 

- Todos os senhores tinham orixás que pertenciam a sua família, uma família devota de santo 

antônio, nós estamos no século 19. Uma família devota de santo antônio ou uma família que 

tinha proteção.... Pra Nossa senhora do rosário não que essa é pra negro, mas nossa senhora 

das candeias, uma família que cultuava santa bárbara. Nesse dia de festa as negras 

trabalhavam mas nesse dia elas faziam o que? A maioria fazia comida porque a maioria vinha 

visitar aquela família. Então a maioria vinha ver o que acontecia, as negras que serviam 

ficavam prestavam atenção. Ah hoje é a festa do santo e muitos perguntavam o que era santo 

porque muittos já eram batizados, ai eles perguntavam. Então as escravas iam até a sensala 

armavam um altar, botava o santo igual ao senhor no altar e aproveitavam, botava um pano 

que você conhece muito bem a expressão por deixo dos panos tem alguma coisa escondida. 

Ele botava um pano até o chão e debaixo do pano ele botava as comidas dos orixás dele que 

ele achava similiar a imagem. São Jorge (me mostra a foto) No Sul ele é Ogun, aqui na Bahia 

ele é Oxóssi. Sincretiza assim. Botavam folhas e flores do campo no altar e as comidas 

embaixo do pano e tocavam um Candomblé. Ai quando o senhor dá conta que tinha uma 

zoada lá no fundo mandava o capitão do mato ir olhar e o mesmo voltava dizendo: Estão 

mandando dizer que estão homenagenado o santo do senhor na lingua deles. Ai quando ele ia 

lá ver estavam os escravaos dançando e cantando na lígua deles e o santo do senhor todo 

enfeitado... Ai ele ficava: Hmmm... eles estão me homenageando mesmo! Mas não era, era o 

horixá. Assim começa o sincretismo. 

Então todo mundo usava roupa branca, porém isso é no início do século XIX final do ´seculo 

XVIII. 1800. Sabe-se que em 1808 veio uma grande quantidade de escravos para o Brasil 

porque? Porque a família real foge das guerras napolionicas. Então você ouviu falar dos 200 



 

 

anos ontem das guerras de napoleão. Então, em 1815, em 1808 a família real chega aqui, vem 

pra Bahia, mas eles não querem ficar aqui, querem ficar no Rio de Janeiro, fica uns dias na 

Bahia mas vai pro Rio de Janeiro e lá eles tem muitos escravos. Então a gente tem que ir nas 

datas. No sul já tinham escravos: Angola, Moçambique, o Brasil tem a capital mas fica 

parada, a fundação da cidade de São Paulo 1554, o Rio de Janeiro é 1565 e a Bahia é 1500, 

ela é descoberta mas fundar uma cidade é 1549, então quando eles fundam São Paulo 5 anos 

depois de Salvador, eles vão pra São Paulo e eles sabem que o Espanhol já viu ouro dos Incas, 

ai eles começam com aquelas famosas entradas e bandeiras, por isso o paulista é chamado de 

bandeirante. Isso você ta cansada de saber, então ele vai por dentro, tem a famosa história dos 

caçadores de esmeralda. E a costa fica atoa por isso você ouve dizer que chegaram os 

franceses, os holandeses, chegam não sei quem, porque está abandonada e ai passa pra onde 

você nasceu. E ai depois chegam os escravos Jejes e Fun. Essa semana tem um professor que 

eu já trabalhei com ele, é um dos que mais sabem, pra mim os professores daqui do Brasil que 

mais sabem e mais podem falar sobre escravidão na atualidade é Milton Guran da Univerdade 

de Brasilia, trabalhou com Fatumbi e eu tive o prazer de trabalhar com ele e João José Reis, 

tive a honra de trabalhar com ele sobre os escravos mulçumanos, então ele ontem disse que 

foram mais ou menos na época mais de 10 mil, porque quando os portugueses fogem, a 

colonia foge, porque na verdade era francês, alemão, porque se você ler João do Rio, eles 

falam que em 1800 se falava francês no Rio de Janeiro e eles falam das negras que falavam 3 

linguas e eles diziam “aquele francês arrevezado” que era o sotaque delas falando francês 

porque ninguém da família real falava português. Provavelmente a Princesa Isabel falava 

português mas era casa com o conde D’Eu que era francês, era a língua da colônia era 

francesa, a ligua do rio de janeiro era francês, você chegava aqui você vai ver tudo isso. Então 

eles precisam de escravos porque a colonia precisa, ai é quando vem a maior quantidade de 

escravos Iorubás. 1810. Bahia dos escravos Benim e Gana tem os fortes que estão lá até hoje 

com o nome dos navios e os nomes dos escravos, se você puder um dia ir até lá, você vai ver. 

Então em Elmina tem o forte chamado São Jorge, todos os navios sairam de lá porque os reis 

de lá se comprometeram com alguns reis europeus pra ficar negros para o Brasil e para o 

Caribe. O negro que vem para o Brasil e para o Caribe são praticamente os mesmos que são 

os Iorubás, porque os Fun e os Jejes só chegaram aqui ao Brasil os que eram contrários a 

cultura deles, foram vendidos como escravos, por isso que tem pouco. Agora Iorubá eles 

dissiminaram cidades inteiras e colocaram as cidades dentro dos mapas da sua terra. Lá 

embaixo tem os livros porque eu estudei com Pierre Verger, ele me mostrou. Então porque o 

Candomblé da Casa Branca é para Oxóssi, porque o Candomblé do Gantois é para Oxóssi, 

porque foi onde teve mais escravos Nagôs, todos os dois. O lugar que era o Gantois era 

depósito de um Belga, Gantois é belgo, eles compraram aquela área dessa família. Então o 

Gantois era um depósito de escravos, eles compram aquele lugar e a Casa Branca é a senzala, 

você já ouviu falar que ali onde bate o Candomblé é a senzala? O senhor dono daquele 

Engenho Velho, a casa desse senhor ficava onde hoje fica a Faculdade Católica, lá em cima, 

ali, aquela área era a casa do senhor. Aquele monte de terras que eles tinham, botavam a 

senzala bem longe, a indicios de que a senzala estava abandonada porque as histórias são 

muitas e transformam em lendas, era uma senzala que os negros se uniram, os libertos e 

compraram. Você sabe que no Brasil existe escravo liberto desde o século XVI? Você sabe 

como foi essa história? Tinham muitos escravos no século XVI e os holandeses chegam em 



 

 

1620 e a cidade era fortificada, tinham muitas pedras os navios holandeses ficavam ao largo, 

eles tinham que pegar pequenos barcos para chegar em terra e os portugueses não podiam 

entrar no mar porque eram em número muito menor. E até vir socorro de Portugal se os 

holandeses quisessem arrasavam, então como os holandeses não podiam vir porque a cidade 

estava fortificada, eles ficaram ao largo. E ai decidiram fazer o seguinte negócio, eles fizeram 

um tratado, eles se retiravam mas só se retiravam se os portugueses libertassem os escravos 

que aqui haviam. Porque eles libertando os escravos e os escravos se sentindo livres iam ser a 

favor dos holandeses e os Portugueses iam ficar mais fragilizados. E os portugueses para se 

verem livres dos holandeses que já estavam lá a muito tempo, eles fizeram esse tratado dizem 

que no convento do carmo. Então da-se pra ter ideia que no século XVII, 1600 o convento do 

carmo já existia uma parte, porque foi assinado lá. Então tem escravos libertos. Mas assim 

que eles assinam o tratado e saem daqui da Bahia de todos os santos e vão para Recife, eles 

mandam vir mais escravos. O que estava livre, estava livre, mas eles mandam vir mais. Então 

algumas ideias que se tem de liberdade, devem vir desses primeiros escravos que tiveram a 

sua. Então, é uma história mirabolante a história da escravidão no Brasil. Até a chegada da 

familia real no Brasil, porque quando a família real chega, eles trazem uma porção de figuras 

da europa, artistas, pra dar um ambiente europeu pra família real. Então é onde você vai 

estudar os trajes com Debret, ninguém melhor do que ele. Aqui tem um livro chamado Brasil 

500 anos que você fica louca na Biblioteca de Verger. E vê que os trajes vão evoluindo e o 

primeiro traje de crioula foi aquilo que você viu. 

Outra informação: O nome Nóla é um nome Iorubá, uns dizem No(ó)la e outros dizem 

Nola(á), segnifica que este nome outrora era dado a filha primogênita de uma família Iorubá, 

que signifca “aquela que é responsável pela honra da família”, a palavra Nóla, a mulher que 

tem a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos para eles manterem a honra da 

família. Para que eles se formem alguma coisa para que aumente a renda da família porque é a 

prosperidade, é um nome de prosperidade. E a força de escravos de cachoeira é Jeje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE F 

Entrevista Mariana 



 

 

 

- Como você aprendeu a costurar pro Candomblé? 

- Minha mãe sempre foi costureira e sempre fez roupa de axé. E eu passei minha vida toda 

observando mas também nunca tive a cursiosidade de fazer também. Só que quando chegou a 

minha adolescencia eu comecei a trabalhar com folclore e nisso ás vezes necessitava de 

costurar figurino, a concertar, como a gente fazia viagens longas que não podia voltar. E ai eu 

fui me identificando com isso, mas não foi por esse fator que eu fui costurar pro axé não. E 

com o passar dos anos e aos 26 anos eu retornei pra fazer folclore e ai eu comecei a costurar 

mais algumas coisas pro grupo folclorico porque era um trabalho popular e gostei mas não foi 

ai que eu comecei a costurar roupa de axé. Só que com 35 anos, eu tive uma crise de lupus, 

tive que parar de dançar, tive que parar de fazer tudo que eu era acostumada a fazer e a 

primeira coisa que me bateu na cabeça foi: vou costurar roupa de axé, mas só serve de axé. 

Tanto que eu tenho vários fregueses que querem que eu costure outra coisa e eu até faço a 

vontade delas e costuro mas não é uma coisa que me satisfaz. Me da prazer costurar pra fazer 

roupa de axé, me da um prazer imenso, e além de tudo eu sou artesã, eu também faço as 

paramentas de orixá, faço padê, faço os braceletes, coroa, enfio contas, eu gosto mesmo, é 

uma coisa que eu gosto mesmo, eu acho que é uma coisa para a vida inteira, eu hoje me vendo 

fazer, não me vejo fazendo outro tipo de artesanato, costura. Posso até fazer numa 

necessidade a gente faz tudo, mas como prazer de vida as coisas relacionadas com o 

Candomblé, orixás eu me identifico muito. 

- Então a sua mãe era costureira de axé? E ela aprendeu com a mãe dela? 

- Ela aprendeu porque antigamente os pais gostavam de colocar os filhos pra fazer ofício né, 

uns iam fazer mecânica e outros costura e os pais dela colocaram ela pra fazer costura e ela 

trabalhava na baixa dos sapateiros. Na baixa dos sapateiros tinha um fluxo muito grande de 

mulheres de axé que traziam roupas nesse ateliê que ela trabalhava e por conseguinte ela 

também era do Candomblé. Então casava uma coisa com a outra e ela costurava muita roupa 

de axé.  

- E como é o processo de confecção, a escolha de materiais, a modelagem, o corte, a costura? 

- O corte que eu faço é o tradicional. Eu mesma corto, eu mesma costuro, bordo muitas das 

vezes também porque eu faço um pouco de bainha aberta e richiliéu também. Mas eu me 

identifico mais com a bainha aberta do que com o Richiliéu. O richilieu é a grade simples e o 

ponto inglês porque é como eu gosto mais de costurar que fazer a bainha aberta, eu não me 

dedico tanto ao richiliéu. Mas numa necessidade eu costumo fazer reformas de richiliéu e 

richilieu. 

- E a modelagem? 

- A modelagem também é tradicional, é o camisu com o gavião, com fralda, com ombro, a 

gola sempre aberta com o bico pra cima, sou a favor realmente da costura tradicional, manga 

de boneca, porque a costura que eu acho mais linda, a veste que eu acho mais linda dentro do 

Candomblé, é o camisu.  



 

 

- E as partes da saia? Como você corta? Qual a modelagem da saia? 

- A modelagem atual, que é a saia com peso, porque o peso é aquele pano que eles colocam 

por trás na barra, pra poder a saia não ficar muito leve e subir, e logo após vem o bisco, a pala 

geralmente com pregas bem fininhas, ou então franzida e ao gosto da cliente. Muitas hoje em 

dia que gostam daquela pala de enfiar mas antigamente, fazia muito a pala no tamanho da 

cintura da dona, porque até hoje eu pergunto: Ah você quer assim saia normal que qualquer 

pessoa possa vestir ou você quer a saia da dona. Porque a saia da dona tem as medidas da 

cintura de quem veste e é só amarrar e aquela que qualquer pessoa pode vestir ela vai 

franzido, vai enfiando o cordão até cansar. 

- E o corte? 

- Não, não tem isso não, geralmente a gente faz saia de pano, nós cortamos três pedaços de 

tecido do mesmo tamanho, porque se uma saia for de 90, esses três panos serão de 80. E 

imendamos aurela com aurela desse pano e fazemos a costura da pala e o peso embaixo com o 

bico. Porque daí a gente vai fazer a prega da pala que fica presa a pala que vai até a cintura e a 

bainha, então ela fica super aberta,super rodada. E faz a costura na lateral, só. A roupa do 

Candomblé geralmente são cortes mais retos. O pano da costa é um retangulo, o Ojá já é uma 

tira maior e mais fina, e sempre realmente a única costura que tem um detalhe é o camisú e a 

bata.  

- A bata ela é usada só pra dançar o Candomblé? 

- Ela é usada em quem já tem um grau maior dentro do Candomblé, uma ebome que usa bata, 

porque iaô não usa bata, só o camisu e o pano das costas e as outras coisas. 

- E o ojá? Porque eu reparei muito que os ojás tem as pontas muito bordadas e isso eu não sei 

se tem relação. 

- Porque pode se colocar com abas. 

- E o meio? 

- O meio é a parte que fica bem na frente pra dar uma beleza maior, mas pode ser sem esse 

meio diferenciado. 

- E com relação as amarrações, queria que você me falasse um pouco assim sobre essa forma 

das amarrões porque eu queria que você me falasse um pouco assim da simbologia das 

amarrações do Ojá, das roupas eu não sei se você sabe as amarrações de Iansã, como é que é, 

Mas eu queria que você me pudesse falar.  

- Assim em termos de amarração porque também depende da nação s qual o orixá pertence. 

- É lá da Casa Branca. Você pode ir me falando dos orixás e das amarrações. 

- Ogun geralmente usa uma coroa e quando usa ojá ele faz uma rodilha na cabeça, porque é 

um santo homem, mas não pode deixar nenhuma aresta, nada saindo. Porque sempre o 



 

 

homem usa uma coisa mais fechada. As Iabás: Iemanjá, Iansã, Oxum, Nanã, o ojá é amarrado 

para trás com um belo laço  que se forma atrás da nuca. E as pontas são usadas por pessoas 

do axé, mulheres do axé, quando vão fazer a sua roda ou obrigação, podem usar. Orixá não 

usa aba não. E orixás homens se vier a colocar um pano na cabeça de um orixá homem é uma 

rodilha.  

- Mas essa tradição dos orixás usarem ojá é antigo? 

- É. 

- Agora, do membro do Candomblé que é homem usar o ojá? 

- Não, é uma coisa que começou a surgir a partir da década de 1960 e 1970 e na década de 

1990 com muito mais intensidade, hoje em dia se vê muito, mas não é habitual homem usar 

ojá. 

- E quando homem usa Ojá ele usa com as pontas? 

- Geralmente quando ele usa, ele escolhe o estilo que ele quer, não tem uma regra. 

-Mas a mulher segue a regra? 

- Sim, a mulher segue a regra. Se ela for de Iabá ela vai colocar duas abas e se ela for de 

Aboró ela vai colocar uma aba só. Mas tem pessoas que não tem muito isso, colocam duas ou 

uma conforme a conveniência daquele momento.  

- Quais são as amarrações que tem também nos orixás? 

- Ogun, pega-se o ojá amarra do peito para as costas.  A amarração fica nas costas e eu 

acredito que isso simboliza uma coraça, como se tivesse essa proteção no tórax a simbologia 

precisa eu não sei mas acredito que seja com essa intenção, a de resguardar o tórax. Se for 

Oxóssi geralmente usa-se dois panos que se chama bandas, e eles são atravessados e 

amarrados no ombro e dois ojás um pra um lado e outro pro outro na cintura.  As Iabás 

também fazem laços pras costas, os orixás homens fazem nó, e as Iabás fazem um laço, 

geralmente com um ojá ou pano das costas, é pra ser feito com ojá mas da pra se usar pano da 

costa também principalmente se for santo homem. 

- Porque o pano da costa ele é usado quando? 

- Ele é usado sempre, na hora do orixá, do xirê ou da obrigação, é uma peça importantíssima, 

como todas as outras, mas é impressindivel que se esteja com o pano da costa. 

- Tem alguma simbologia no pano da costa? 

- Não, tanto ele bordado como ele liso, significa a mesma coisa. Não importa é só uma favor 

de estética e beleza. 

- Mas por exemplo, não existe um pano da costa que você pode elaborar um bordado pra 

homenagear um orixá? 



 

 

- Pode sim. 

- E acontece com muita frequencia? 

- Talvez não pelas iaôs, porque as iaôs ainda estão se iniciando. E não é tudo que uma iaô 

pode usar. Porque pra tudo precisa ter um tempo, pra poder cumprir e modificar. Hoje em dia 

até se fazem essas coisas precocimente. 

- Quais são as hierarquias das roupas? 

- É, uma coisa que eu posso lhe dizer na saia: uma iaô nova não pode colocar muitas ordens 

de fita, geralmente no máximo são três. Porque as contas do axé são: 3, 7, 14, 21 e tem aguns 

números ai no meio, que você vai contar pra Oxum 6, pra Xangô 12 e outras coisas mas a 

base é essa: 7, 14, 21. Então uma iaô não pode colocar tantas ordens quanto uma Ebome 

porque na roda ela vai se diferenciar também por conta disso. Quem for assistir mesmo não 

sendo da casa, vai observar, vai ver que ali se trata de uma Ebome.  

- Então as ordens das fitas simboliza? 

- As idades de santo também.  

- E porque são dispostas assim? 

- São dispostas na barra da saia mas não são dispostas assim, se for 3 ordens eu tenho 3 anos... 

Se eu tenho 5 anos eu coloco 5 ordens, não é assim que se retrata, mas a quantidade pode 

fazer você vê se aquela pessoa tem um grau elevado dentro do Candomblé ou não. 

- E pode colocar tanto a fita quanto a sinaninha, né? 

- Ou fita, ou sianinha, ou passamanaria, o que achar que pegue naquele tecido e que pode vir a 

agradar o orixá.  

- E eu tinha te pedido pra falar das hierarquias das roupas né, depois da... 

- Assim a única coisa que fica bastante evidente entre a hierarquia e a roupa é a bata, porque a 

bata só uma Ebome pode usar uma bata, ou uma Ekedy. Porque Ekedy não tem idade de 

santo. Ekedy e Ogan é como se já tivessem nascidos feitos, só precisa ser afirmado. Mas 

enquanto um orixá e uma pessoa que recebe santo, só podedm colocar uma bata, só se tiver os 

anos corretos pra poder fazer isso. 

- O orixá então usa bata? 

- Não, o orixá não usa bata. Usa a veste dele que são as amarrações quando nescessárias ou a 

própria roupa que o filho dele fez pra poder ele vestir. Na hora que ele chegar, tiram essa bata 

e fazem a amarração. Por isso que a bata é usada em cima do camisu, a mulher nunca está 

desprevinida. Porque vem a bata e embaixo o camisu e embaixo o atakã. E embaixo da saia 

tem a anágua e embaixo o calçolão. Ela nunca está desprotegida. É muito luxo, é muita coisa. 

- E os materiais? 



 

 

- Contam-se que antigamente para a bainha aberto desfiava-se o pano e com a mesma linha 

que era desfiada, fazia o bordado. Hoje não, tem linha de crochê, ou se faz também com linha 

de esterlina, tem várias linhas hoje que a gente pode fazer nosso bordado. Algumas hoje em 

dia são até mais resistente e fica um trabalho de qualidade. 

- E assim, qual a diferença que você observar com a preocupação com relação os materiais 

que se usavam antigamente e as que usam hoje, você acha que essa inovação na área têxtil de 

trazer novas opções você acha que enriquece? Ou que perde um pouco? 

- Acho que enriquece, porque o que a gente tem que ter é a forma como colocar aquilo. 

Porque bico você não vai ficar colocando o mesmo bico a vida toda. Então se surgir uma 

novidade de bico seja de acordo, ou de caça ou de algodão que seja aquilo que eu queira, claro 

que eu posso utilizar e isso não vai tirar a originalidade de forma alguma. Eu acho muito 

importante essa inovação e a gente poder ter essa variedade de materiais pra trabalhar, 

estimula até. 

- Isso você se refere aos tecidos a base de algodão? 

-É pra gente usar mais os tecidos a base de algodão. Porque como você vê a nossa roupa é um 

pouco engomada. A gente não vai engomar uma roupa sintética.  

- Tem muita gente que usa o brocado, tafetá, seda, cetim... 

- O brocado ele é usado a muito tempo mas não é usado nos rituais de quarto de santo, em 

obrigação. Ele é usado geralmente na pala do orixá, para o orixá, não é o tecido que a gente 

usa para o dia a dia, pro trabalho, pras obrigações. As roupas das obrigações, são roupas de 

algodão brancas na sua maioria, na sua imensa maioria e de algodão engomadas.  

- Sobre a costura, quais são as costuras, os tipos de costura e os tipos de acabamentos que 

você costuma dar nas suas roupas? 

- A minha costura costuma geralmente ser embutida, raramente eu uso o zigue zague na 

confecção das minhas roupas. 

- Você usa o zigue zague mais quando o tecido desfia? 

-É, isso. Pra fazer um auxiliar pro tecido não desfiar quando eu vou fazer as pregas porque vai 

ficar por dentro. Nada a amostra eu uso o zigue zague ou outro tipo de costura, só a reta. E 

isso porque também é uma tradição, antigamente não tinham nem zigue zague, eram 

máquinas só de costura reta e se você encontrar costuras antigas não vai ver uma falha na 

costura, é super bem costurada. 

- Qual a sua opinião sobre esses trajes prontos de Candomblé? Porque tem muita gente que tá 

fazendo agora os trajes prontos, camisus e os outros trajes e os trajes de orixás com aspecto 

mais de figurino, mais teatral. 

- Eu acredito que assim, costureira de axé, de Candomblé mesmo, está muito difícil. E com 

isso o comerciante se apropriou de fazer por conta de uma grande demanda também de 



 

 

pessoas querendo esse material e não tem a onde buscar e com isso se uma loja é 

especializada em fazer roupas de matriz africana, não vai fazer só pro Candomblé, vai fazer 

roupa também pra umbanda. E nisso de fazer roupa pro Candomblé e pra umbanda gerou, 

como eu posso lhe dizer, eu vou no local comprar uma roupa de Candomblé mas tem aquela 

de umbanda que me agradou também, eu posso levar a de umbanda também. E nisso começou 

a ficar muito misturado e as pessoas hoje não tem mais aquele olhar da tradição, ela quer uma 

coisa que ela acha que é bonito, ou que então seu poder aquisitivo vai fazer com que ela 

possua. Eu acho que tem mercado pra todo mundo. Eu acho que as pessoas tem que comprar 

aquilo pra si que se agradam, agora minha costura é realmente tradicional, quem se agradar 

dela. 

- Quanto em média custa um traje feito tradicionalmente, o preço minimo? 

- Um traje feito da maneira tradicional, uma roupa de ração feminina 5 peças simples de 

algodão: uma saia, um camisu, um ojá, um calçolão, um pano da costa: R$180,00. Se você for 

colocar um entremeio, um bordado, ai vai encarecer, pregas palito, colocar nervura, vai ser 

um custo a mais, depende do que você queira. Tem roupas que vai até 2 mil, 3 mil, 5 mil, 8 

mil reais, completa.  

- E a prega palito usada embaixo? 

- Também é o mesmo significado das fitinhas. Mas hoje, já modernizou tanto que você pode 

ver iaôs com várias ordens. Mas eu no meu ponto de vista, você queima etapas importantes, 

eu acredito que a etapa mais bonita que quem é de santo, é a fase de iaô, é a fase que ela ta 

recebendo mais axé na vida dela. Então se ela queima essa etapa achando que deva estar numa 

fase onde ser iaô é submissão, não merece passar por submissão, estar de cabeça baixa, ai é 

uma coisa que ela tem que repensar.  

- E como essa roupa deve ser guardada? Tem a tradição? 

- Bom, se acabaram os ciclos de festas desse ano e eu for guardar as roupas que são 

engomadas, eu lavaria, tirar da goma, porque se eu for guardar com goma ela estará 

amarelada quando eu for usar de novo, então retiro a goma, e guardo geralmente em um saco 

azul para que não possa entrar um tipo de luzes que possam queimar e deixar elas amarelas. 

Não tem nenhum segredo a mais. 

- Nem na forma de dobrar?  

- Não, geralmente na forma de dobrar é só depois que a gente passa e guardar, pro uso, pra 

não ficar vincos contrarios, porque se não fica feio na hora de vestir mas nada que fique “eu 

não posso guardar dessa forma”. Eu não devo. 

- Existe algum ritual na hora do vestir? 

- A única coisa que eu posso lhe dizer é que a saia por onde ela entra, ela sai. Ela entra por 

cima, ela sai por cima também. Não é vestida por baixo, é um detalhe importantíssimo. 

- A roupa de roda é a mesma da roupa de ração? 



 

 

- É as mesmas peças mas são roupas mais rebuscadas, roupas mais bordadas, de brocada. 

É na feitura que uma adepta recebe o santo, as iaôs. Antes de iaô são abiãs, que vestem roupas 

mais simples e não fazem roda. 

- E a questão de cor? 

- É bom você tocar nisso porque hoje em dia tem iansãs por exemplo que não pegam só 

vermelho, pegam rosa, tem umas que pegam azul, pega um alaranjado. Vai do entendimento 

da sensibilidade do seu filho com seu orixá, eu não vou botar um vermelho em oxalá, jamais, 

então vai de bom senso. 

- A senhora sabe quando começou a usar as rendas nos trajes? 

- A renda eu não sei, mas é antigo. Nós sabemos que as nossas vestes dentro do Candomblé 

tem uma conotação bastante ibérica né, porque vendo as roupas de princesas e rainhas era 

uma forma também da gente dizer que nós eramos nobres, fazer com que aquelas anáguas 

suspendese as saias e mostrar essa pompa, até hoje. Então tem um pouco disso também, 

mostrar que eu também tenho poder, eu também sou grande. 

- Iansã Balé é que ajuda a nossa travessia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE G 

Fichamento do acervo de Nóla – Museu do Traje e do Têxtil 

01763 (Camisu) - Algodão branco, labirinto com motivos cristãos. Algumas manchas e 

buracos de traças próximos a costura da saia. Acabamento em costura reta. 



 

 

01760 (Camisu) - Algodão branco, peito em caça bordada e gola de bordado inglês, lenço. 

01754 (Camisu) - Algodão branco, feito com mais retalhos de tecidos, mais danificado, 

manchas, poido, renda de richilieu no peito e na gola, lenço de algodão. Nome em ponto cruz. 

01780 (Camisu) - Algodão branco, peito em labirinto, lenço em algodão, detalhe de renda nas 

laterais do peito até a saia, barrado de algodão, detalhe de renda nas laterais do peito até a 

saia, marrado de algodão. Na saia são três acabamentos em renda e em um dos pontos tem um 

remendo forma uma espécie de prega, gola também em labirinto, manga possui um 

acabamento de algodão. Motivos do labirinto: florais. 

01773 (Camisu) - Algodão branco, peito de renda, gola de renda e manga em renda com lenço 

em renda, acabamento cetim, renda aproma-se de uma renda francesa, motivos florais. 

01759 (Camisu) - Algodão branco, oeuti de tecido (ramagens, vazado), lenço em algodão, 

gola e manga no mesmo tecido. Desgastado mas com mais manchas. 

01755 (Camisu) - Algodão branco, peito de tecido vazado, motivos florais com losangos 

vazados, gola também, gavião também, lenço em algodão. 

01752 (Bata) - Bata em tecido vazado de algodão, motivos: ramagens com losangos vazados, 

acabamento da barra em renda de algodão, mesma renda entre a costura do peito. Roupa com 

o aspecto muito envelhecida e com muitas manchas em tons acobreados. Caça bordada em 

algodão. 

01781 (Bata) - Bata de caça bordada em organza, acabamento em caça bordada (bico de 

organza). Manga possui dois volumes, manchas acobreadas. 

01782 (Bata) - Bata de renda renascença e o soutache de seda. 

01776 (Bata) - Bata de cassa bordada e detalhes em bordado inglês. 

01780 (Bata) - Bata de richiliéu: motivos florais pouco amareladas. 

01762B (Bata) - Bata de organza bordada a máquina motivos florais. 

01769 (Sobre saia) - Tecido brilhoso (branco com prateado) 

01777 (Camisu) - Algodão e no peito vários tipos de bainha aberta. 

01764 (Camisa) - Camisa de algodão, alça e bordado inglês no acabamento do peito. 

01768D (Camisu) - De algodão e gola em prega palito. 

0177OG (Ojá) - Ojá de renda (madrid) forrada com cetim. 

01794 (Ojá) - Ojá de algodão e barrado de cassa com bordado inglês. 

01793 (Ojá) - Ojá de algodão e barrado de cassa com bordado inglês. 

01756 (Ojá) - Ojá de cetim bordado de lantejoula e bordado inglês. 



 

 

01774D / 01774B / 01774C  (Conjunto de Ojás) – Cetim, barrado de pregas com bordado 

inglês forrada em algodão e aplicação de grelô (grelot). 

01762D (Ojá) - Organza bordados motivos florais. 

01768 (Ojá) - Cetim com barrado em bordado inglês, acabamento em zigue zague e franjas de 

miçanga com vitrilho. Forrado em algodão onde fica a parte central da cabeça.  

01789 (Ojá) - Ojá menor Algodão e richiléu. 

01792 (Ojá) -  Ojá de algodão, barrado e meio de richiliéu. Motivos florais, acabamentos 

circulares no barrado. Costura zigue zague. 

01790 (Ojá) - Ojá de algodão, barrado e meio de richiliéu, motivos florais, acabamentos 

circulares no barrado. Costura em zigue e zague. 

01791 (Ojá) - Ojá de algodão, barrado e meio de richiliéu. Motivos florais, acabamento em 

zigue zague. 

01784 (Ojá) - Ojá de algodão, barrado e meio de richiliéu. Motivos florais, barrado bordado 

inglês. Costura reta embutida. 

01772 (Ojá) - Ojá de algodão. Barrado e meio de renda renascença. Costura reta com 

acabamento em zigue zague. 

01800 (Pano da costa) - Richiliéu com motivos florais, barrados de algodão (murim), costura 

reta embutida. 87x (87x2). Padronagem. 

01797 (Pano da costa) - Richiliéu em algodão, motivos florais, barrado (do meio pra frente). 

Flores simples, no meio flores elaboradas com ramos. Acabamentos (pesquisar). 82x(88x2). 

01799 (Pano da costa) - De cassa bordada em organza motivos florais. Acabamento embutido, 

costura reta. 79 x (84x2). 

01796 (Pano da costa) - Algodão com motivos florais pequenos (bordado a máquinas). 

Costura reta embutida. 81 x (2x70). Remendo do meio. 

01798 (Pano da costa) - Tecido branco com toque sedoso. Parece africano (alaka). (84x2+88).  

01766 (Saia) - Tecido brocado com fios prateados, motivos florais, bico acetinado 

(Industrializado). 3 sianinhas na barra. Antigo sinais de envelhecido. Pregueado na cintura 

com pala. Tira de algodão. 

01765 (Saia) - Tecido cassa bordada, pala de cassa, barrado de algodão sem nada, bico de 

bordado inglês. 

01770B (Saia) -Tecido Cassa bordada, pala de cassa, barrado de algodão sem nada, bico de 

bordado inglês. 



 

 

01770ª (Saia) - Renda sem forro, bico de bordado inglês, 6 fitas de cetim, com lantejoulas, 

pala de renda, acabamento em cetim. 

01770C/ 01770D/ 01770E/ 01770F (Ojá) – Conjunto feito em renda, diferentes acabamentos. 

01767B (Sobre Saia) - Por fora dosco por dentro cetim, bordados grandes de richiliéu, fita 

prata ligando as flores, flores em alto relevo, vazado do bordado coberto por tela (tule), fita de 

cetim fazendo o acabamento do bico, bico de bordado inglês, elástico em cima. 

01767A – Idem acima mas sem a fita prata. Barrado com 6 fitas de cetim e por dentro pregada 

no algodão e a prega em búzios dando o acabamento junto com a renda inglesa de bico. 

Costura zigue zague e reta. 

1767C/ 01767D/ 01767E/ 01767F/ 01767G (Ojá) – Conjunto de ojás feito em shantung 

01762C (Pano da costa) - Organza com bordado de flores. Medidas: 76x(2x87). 

01762A (Saia) - Organza com bordado de flores. 

01787 (Saia) - De richiliéu motivos florais, no barrado flores simples na maior parte da saia, 

flores elaboradas. Algodão. 

01786A (Saia) - Toda de algodão em prega palito. 

01786C (Pano da costa) -  De algodão e 5 pregas palito só na barra 1 em cada lado. 

01786F (Ojá) - De Algodão 

01786H (Ojá) - De algodão com prega palito 

XXXXX – Ojá sem identificação com prega palito. 

01778A (Saia) - Saia em organza com motivos florais (bordados e vazados). 

01778B (Ojá) - De organza com motivos florais bordados e vazados 

01771 (Saia) - De cetim, bico de bordado inglês.  

01788B (Ojá) - De cetim com bico industrial e de fio sintético, bordado de flores feitos na 

máquina e detalhes em fio prata. 

01758 (Anágua) - De cetim, corte tradicional ajustável na cintura. 

01785 (Anágua) - De algodão com prega palito na barra, barra (aproximadamente 5 cm), 

ajustável na cintura com cordão. 

01757 (Anágua) - Tecido sintético (meio fosco e meio brilhoso), ajustável na cintura. 

01761 (Anágua) - Algodão com barrados industrializados de renda também em algodão, 

ajustável na cintura e nome Nóla bordado em ponto cruz de linha vermelha. 



 

 

01775 (Anágua) - Anágua de algodão com barra de richiliéu triangulares. 

01779 (Anágua) - De algodão com barrado (tira larga) de renda industrializada, Ajustável na 

cintura. 

 

APÊNDICE H 

CD com fotos do acervo de Nóla – Museu do Traje e do Têxtil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE I 

CD com audio das entrevistas 

 

 

 

 

 


