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ANÁLISE DE PROPOSTA DE DIRETRIZES DE PROTEÇÃO E PROPOSTA DE 
ÁREA DE ENTORNO DO BEM TOMBADO TERREIRO DE CANDOMBLÉ ILÊ 
WOPO OLOJUKAN, LOCALIZADO NA RUA DOUTOR BENEDITO XAVIER, Nº2030 
(LOTE CTM 150747700380), BAIRRO AARÃO REIS. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O terreiro de candomblé Ilê Wopo Olojukan – que na tradução da língua iorubá para o 

português significa Casa do Trono de Oxóssi – é o mais antigo, da Nação Ketu, de 

Belo Horizonte. Construído em 1964 por Carlos Ribeiro da Silva, está atualmente sob 

a zeladoria do Sidney Ferreira da Silva (Babalorixá Sidney de Oxossi) (MORAIS, 

2006)1. 

O terreiro se localiza na Rua Doutor Benedito Xavier, nº2030, Bairro Aarão Reis, 

antiga estrada para Santa Luzia, região Nordeste de Belo Horizonte. O sítio histórico 

do terreiro e seu acervo de bens culturais móveis, constituído pelos objetos sagrados, 

foram tombados pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte – CDPCM-BH, em sessão ordinária de 09 de novembro de 1995, 

sendo inscrito no Livro do Tombo I – Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico – e no 

Livro do Tombo II – Histórico.  

No ano do Tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, a Secretaria Municipal de 

Cultura realizou um programa de comemorações considerado prioritário pela 

Prefeitura de Belo Horizonte naquele momento. Uma das ações foi o levantamento 

das comunidades-terreiro de Belo Horizonte, em parceria com a Casa de Cultura 

Assistência Social e dos Cultos Afro-Brasileiros Ogum Lode e Oxum Apara e a 

proposta do tombamento do terreiro de candomblé mais antigo da cidade, 

privilegiando a “comunidade-terreiro enquanto associação litúrgica organizada e 

responsável, no Brasil, pelo patrimônio cultural negro-africano” (Processo de 

Tombamento do Ilê Wopo Olojukan, 1995) e reconhecendo a forte e importante 

contribuição à formação cultural do povo brasileiro, até então discriminada. O trabalho 

contou com a colaboração do Centro Nacional da Africanidade e Resistência Afro-

Brasileira (CENARAB), da Congregação Mineira de Candoblecistas (COMCAN) e do 

Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira (INTECAB). Vale lembrar que à 

época, outros bens já haviam sido protegidos pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional: A Serra da Barriga /AL, o Ilê Axé Nassô Oka - o Terreiro 

                                                        

1 MORAIS, Mariana. O Candomblé na metrópole – A construção da identidade em dois terreiros de Belo Horizonte. Belo 
Horizonte: Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, 2006. Disponível em: http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/CiencSociais_MoraisMR_1.pdf. 
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da Casa Branca /BA – e o monumento à Yemanjá na Pampulha, em Belo 

Horizonte/MG. Naquele momento não foi proposto perímetro de entorno. 

Em julho de 2019, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público foi consultada 

sobre as diretrizes de proteção em relação ao lote lindeiro ao terreiro, com o objetivo 

de construção de projeto MCMV (Minha Casa Minha Vida), faixa 1. A informação 

básica do lote apresenta as seguintes informações:  

“Imóvel localizado ao lado de bem cultural protegido. Para novas edificações, adotar o 
afastamento mínimo de 5 (cinco) metros em relação ao bem protegido”; “Altimetria: 
Este lote possui a altimetria referente ao imóvel existente no mesmo.” 

Em vistoria ao local, constatou-se a necessidade de implementação de diretrizes de 

proteção para a área de entorno, uma vez que, dependendo da amplitude do 

empreendimento proposto próximo ao terreiro, pode causar impedimentos e/ou 

constrangimentos em relação à atividades que acontecem especialmente no espaço 

“mato”, assim como ao culto.  

ANÁLISE 

De acordo com o dossiê de tombamento: O terreno subdivide-se em duas partes, com 

usos diferenciados. A primeira, em menor tamanho e com declive acentuado, ocupa 

toda a testada da Rua Doutor Benedito Xavier, sendo o acesso através de uma via 

interna asfaltada, em descida íngreme e curva.  

O terreno desenvolve-se de maneira oblíqua e irregular, estendendo-se 
longitudinalmente, em relação à rua Benedito Xavier. (...) Logo após a porteira – limiar 
do sagrado – há um pátio pavimentado, utilizado como estacionamento, ladeado por 
construções que constituem o espaço ‘urbano’ do terreiro. Do outro lado do pátio 
encontram-se cinco construções voltadas para um estreito passeio ajardinado, (...). É 
um conjunto de pequenas casas térreas de alvenaria, pintadas de branco, com um só 
compartimento interno, de partido retangular. (...) Este conjunto é constituído pelas 
casas-templos – ilê orixá – pela capela de São Jorge e pelas instalações de apoio (...) 
(Processo de Tombamento do Ilê Wopo Olojukan, 1995). 

À direita da entrada, uma simples construção térrea, na divisa do lote, ocupa a lateral 

do pátio e abriga um quarto de hóspedes, moradia, o roncó masculino, quarto dos 

santos (oborós), e o local onde os santos são vestidos. 

Delimitando essa área, encontra-se o barracão, uma construção térrea de partido 

retangular, implantado transversalmente, ocupando quase toda a largura do terreno, 

onde fica o salão. O Barracão separa o espaço ‘urbano’ do espaço ‘mato’. 

O terreiro contém dois espaços com características e funções diferentes: a) um espaço 
“urbano” compreendendo as construções de uso público e privado; b) um espaço 
virgem, que compreende as árvores e a água, considerado como “mato”. (...) Ambos os 
espaços se relacionam. O espaço “urbano” expande-se, fortifica-se e toma elementos 
do “mato” (...). Há um intercâmbio, uma troca. O terreiro concentra, num espaço 
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geográfico limitado, os principais locais e as regiões onde se originaram e onde se 
praticam os cultos da religião tradicional africana. (...) Os membros da comunidade 
estão unidos não apenas pela prática religiosa, mas sobretudo,  por uma estrutura 
sócio-cultural cujos conteúdos recriam a herança legada por seus ancestrais africanos2.  

Implantada de forma alinhada ao Barracão, outra construção, de dois pavimentos, de 

partido retangular abriga sala de apoio ao salão, aposentos para as pessoas da 

comunidade, e o roncó feminino, com o quarto dos santos (yabás), o quarto para vestir 

o santo e a camarinha. A partir do Barracão, por meio de uma escada, tem-se acesso 

ao pavimento inferior dessa construção, onde se encontra a cozinha ritual, banheiros e 

levando ao espaço “mato”. 

O espaço “mato” ocupa toda a área posterior do terreno, onde se encontram as 

árvores sagradas, algumas pequenas construções (casa de santos) e área para 

criação de animais. Cabe destacar que o espaço “mato” é de fundamental importância 

para qualquer comunidade-terreiro, pois nas tradições afroreligiosas as folhas são a 

base de sua existência. Desta forma, é fundamental que cada terreiro cultive suas 

plantas e com adequado manejo as utilize em seus rituais, na medicina popular, na 

alimentação votiva e laica. Danças, cânticos, toques, modos de fazer e línguas de 

origens empregadas nos candomblés (yorubá, ewe-fon, kimbundo e umbundo) são 

permeados pela relação com as plantas. A ausência do espaço “mato”, das 

folhas/ervas, significa colocar em risco o conjunto de elementos culturais que 

conformam o patrimônio afrobrasileiro presente nos terreiros e que são transmitidos de 

geração em geração por meio das vivências práticas culturais cotidianas.  

Conforme apontado por Sodré (1988)3, o terreiro “não se confina no espaço visível, 

funcionando na prática como um entrelugar – uma zona de interseção entre o invisível 

(orum) e o visível (ayê) – habitado por princípios cósmicos (orixá) e representações de 

ancestralidade (egun) à espera de corpos que lhes sirvam de suportes concretos. 

Em Belo Horizonte são poucas, senão raras, as possibilidades de acesso às plantas 

utilizadas nas práticas culturais de matriz africana, em especial a umbanda e o 

candomblé. Neste cenário, a transmissão de saberes é comprometida em função das 

dificuldades de acessos às plantas que são vitais para a tradição. Neste cenário, o Ilê 

Wopo Olojukan, desde seu tombamento, destaca-se dentre as demais casas de 

tradição da cidade por possuir uma ampla área verde, cujo tombamento o ajudou a 

proteger. 

  

                                                        
2 SANTOS, Juana Elbein dos. Os nagôs e a morte: padê, axexê e o culto egun na Bahia. Vozes: Petrópolis, 1993 APUD 
Processo de Tombamento do Ilê Wopo Olojukan, 1995. 
3 SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade: a forma social negro-brasileira. Petrópolis: Vozes, 1988 APUD Processo de 
Tombamento do Ilê Wopo Olojukan, 1995. 
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Terreno do terreiro. Fonte: Processo de Tombamento do Ilê Wopo Olojukan, 1995, p.97. 

 

Perímetro de Tombamento. Fonte: Processo de Tombamento do Ilê Wopo Olojukan, 1995, p.96. 
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Vista aérea com destaque para a área em estudo. Fonte: Google Maps. 

 

Mapeamento com destaque para a área em estudo. O perímetro vermelho corresponde ao lote CTM e 
o amarelo aproximadamente a área prevista para tombamento em 1995. Em verde, destaque para o 
lote, onde foi proposto o empreendimento MCMV, o qual motivou este estudo. Fonte: mapeamento 
DPAM. 

Em vistoria ao local e em discussão com o Babalorixá Sidney de Oxossi, responsável 

pelo terreiro, observou-se a necessidade de se manter a privacidade do espaço 

“mato”, devido às singularidades das práticas culturais lá ocorridas. Por ser uma 

prática cultural estritamente vinculada à natureza, o candomblé tem maior parte de 

seus rituais realizados ao ar livre em área de mata. Neste espaço do terreiro são 
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realizados banhos de folhas ao longo do dia nos quais há a necessidade de nudez de 

quem passa por este ritual; manejo/colheita de ervas reservados somente à pessoa 

detentora de cargo específico para tal e a sacralização dos animais ali criados.  Além 

manutenção da privacidade do mato do Ilê, neste espaço são cultivadas, seguindo os 

preceitos do candomblé, espécimes vegetais de uso ritualístico, sendo que muitas 

necessitam de insolação constante e que estão plantadas em locais específicos de 

acordo com a simbologia da organização espacial do candomblé.  

É importante destacar que, no contexto de escassez de áreas verdes na cidade e de 

dificuldade de acessos às plantas, muitos terreiros da cidade recorrem ao Ilê Wopo 

Olojukan para ter acesso a folhas/ervas/raízes cultivadas em seu espaço “mato”. 

Desta forma, as folhas cultivadas neste terreiro nutrem as suas próprias práticas 

culturais quanto auxilia na continuidade da tradição de outras casas, contribuindo, 

assim, com a preservação do patrimônio cultural reconhecido no ilê. 

Assim, novas edificações no entorno, além de possibilitar a manutenção da 

privacidade de culto do terreiro, também deverão ser implantadas de forma a não 

prejudicar a insolação e ventilação existente no local.  

 

Foto 01 - Vista parcial do espaço “mato”. Na porção direita é possível viabilizar um empreendimento 
MCMV já construído. Fonte: DPCA. Data: Dez/2019. 

 

Foto 02 - Vista do barracão no espaço “urbano”. 
Fonte: DPCA. Data: Dez/2019. 

 

Foto 03 - Vista parcial do espaço “mato”. Ao 
centro é possível viabilizar um empreendimento 
MCMV já construído. Fonte: DPCA. Data: 
Dez/2019. 
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Foto 04 - Vista parcial do espaço “mato”, na parte posterior do terreno. Fonte: DPCA. Data: 
Dez/2019. 

 

Foto 05 - Vista parcial do espaço “mato”, na parte posterior do terreno. Fonte: DPCA. Data: 
Dez/2019. 

 

Foto 06 - Vista parcial do espaço “mato”, voltado para o lote onde foi proposto o empreendimento 
MCMV. Fonte: DPCA. Data: Dez/2019. 

Considerando que o terreno do terreiro se encontra numa depressão, o que facilitaria 

sua visualização, se não fosse protegido por uma massa de vegetação, sugerimos a 

seguinte área de entorno, a qual deverá atender às diretrizes propostas: 
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Mapeamento com destaque para a área em estudo. O perímetro verde corresponde à proposta 
de área de entorno ao tombamento. Fonte: mapeamento DPCA. 

Considerando a singularidade do bem preservado e de suas atividades, sugerimos as 

seguintes diretrizes de proteção para o entorno imediato, em relação a novas 

edificações e intervenções que venham a ser realizadas: 

- altimetria máxima de 7,50 (sete) metros e meio, tendo como referência o 

levantamento topográfico da PRODABEL; 

- afastamento de 5 (cinco) metros em relação aos limites do terreno do bem 

protegido; 

- não abrir vãos voltados para o terreiro; 

- os limites dos terrenos adjacentes ao terreno do terreiro deverão receber 

vegetação arbórea, de forma a criar um ‘pano’ verde, possibilitando maior 

privacidade do terreiro; 

- quaisquer intervenções dentro do perímetro proposto deve passar por análise 

prévia desta diretoria, devendo ser entregue fotoinserções, para análise 

referente ao impacto no bem protegido. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente ao exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação do 

CDPCM-BH. 

 
Belo Horizonte, 12 de março de 2020. 
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Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista – DPCA/FMC 

Álan Oziel da Silva Pires 
Historiador – DPCA/FMC 


