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SINOPSE 

 

 

 Este trabalho é um estudo sobre o papel e a construção do corpo, a 

partir dos rituais públicos do candomblé. Durante esses rituais, dei-me conta de que 

o corpo, para essa cultura ágrafa, assumia o papel de um texto, no qual se podiam 

ler, por meio dos gestos e da dança, as histórias e os valores desse grupo social. 

Todo esse processo só é possível porque a noção de pessoa no 

candomblé é pensada como um todo, resultado de todas as partes do corpo, 

diferentemente da noção disjuntiva presente no ocidente. Todos os sentidos do 

corpo: olfato, tato, visão, audição e paladar, são considerados centros de força, e o 

processo de iniciação coloca em equilíbrio esses centros. Do mesmo modo que a 

pessoa é múltipla e construída ao longo do processo iniciático, o corpo manifesta 

suas múltiplas forças e é construído esteticamente, tornando um texto para ser lido 

pela sociedade. 

Dessa forma, o corpo se constrói, nos rituais do candomblé, graças à 

aprendizagem de valores sociais, culturais e religiosos, que se dá por meio da 

oralidade, dos atos, gestos e da experiência vivida no quotidiano do terreiro. Nos 

rituais públicos, através da dança de transe, o iniciado mostrará ao grupo seu 

estágio espiritual, a visão de mundo do grupo e o ethos de seu povo.  

  A pesquisa de campo foi realizada na Casa de Candomblé Ilé Dara Àse 

Òsun Eyin, comandada pelo Pai Cido de Òsun Eyin, durante os anos de 2001, 2002 

e 2003. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims at discussing the role of body and its building in the 

public rituals (or parties) of candomblé. During the rituals, I realized that body in that 

unwritten culture of candomblé took up the role of a text. A text is meaningful for 

stories and values of that social group could be interpreted through gestures and 

dance. 

The building process is only possible because, for candomblé followers, 

the notion of person is thought of as a whole, or rather, a result of all parts of the 

body, unlike the disjunct notion we have in the Western World. All five senses (sight, 

hearing, smell, taste and touch) of body are considered centers of energy that are 

balanced in the initiation process. In the same manner a person is multiple and is 

built throughout the initiation process, the body manifests its multiple forces and is 

built aesthetically, so as to become a text to be interpreted by society. 

Thus, the body is built in the candomblé rituals due to learning of social, 

cultural and religious values. This learning is expressed by means of orality, acts, 

gestures and lived experience in the day-to-day of the terreiro (center of worship). It 

is through dance of trance in the public rituals (parties), the initiated can show his/her 

spiritual stage, the viewpoints his/her group has as well as his/her ethos.  

Data were collected at Ilé Dara Àse Osun Eyin Candomblé House 

headed by Pai Cido De Osun Eyin in 2001, 2002 and 2003. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho tem como proposta estudar o papel e a construção do 

corpo no candomblé.  

Os pressupostos norteadores desta pesquisa são qualitativos; os 

métodos e as técnicas adotadas diferem, assim, do modelo experimental e 

quantitativo.  Enquanto neste último, parte o pesquisador de uma definição 

apriorística do problema, procurando extrair leis constantes que o explicam, por meio 

de observação direta e pela verificação experimental, no modelo qualitativo o 

problema e sua delimitação ocorrem pela imersão do pesquisador no contexto do 

fenômeno, partindo de uma questão inicial, que será revista e reorientada. 

 Respaldado, portanto, nesse modelo qualitativo, o motivo condutor 

deste trabalho residirá na resposta à seguinte indagação: “Como se dá, no 

candomblé, a construção do corpo, manifestado na festa e na dança?” 

Ao longo dos últimos anos, tenho dedicado meus estudos sobre a 

importância do corpo no processo de ensino-aprendizagem. Esse interesse surgiu 
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durante o curso de graduação em Educação Física e, posteriormente, no lato sensu 

e stricto sensu.  

Sempre influenciado pela história e filosofia, fui percebendo a influência 

que a religião exerce sobre nossa concepção e tratamento do corpo. À época, não 

dispunha de tempo suficiente para tratar dessa questão, pois meu objetivo, então, 

era outro. A inquietação, contudo, se manteve, resultando na decisão de prosseguir 

a pesquisa no Doutorado, buscando aprofundar o tema.  

Ao ingressar no Doutorado, tinha como proposta traçar um paralelo 

entre as religiosidades do negro, branco e índio, com enfoque especial na 

concepção do corpo, segundo a óptica dessas três religiões. 

Ao planejar minhas pesquisas, voltei-me, inicialmente, para a 

religiosidade da raça negra. Tamanho o universo e tão grande a riqueza do assunto 

que optei por dedicar meu trabalho exclusivamente a esse grupo étnico, 

concentrando-me na forma mais manifesta de sua religiosidade, a saber, o 

candomblé.  

Devo mencionar, ainda, que a escolha não foi tão aleatória, como pode 

parecer, pois hoje compreendo que a ancestralidade falou-me mais forte.  

Ao participar dos rituais públicos 1, como complemento de minhas 

pesquisas, dei-me conta de que o corpo, para essa cultura predominantemente 

ágrafa, assumia o papel de um texto, no qual se podiam ler, por meio dos gestos e 

da dança, as histórias e os valores desse grupo social. 

Como numa epifania, percebi que a ausência da palavra, nos rituais do 

candomblé, era suprida pelo corpo, com seus movimentos, gesticulações e 

coreografia, que possibilitava a quem presenciasse uma real leitura do que ali se 

apresentava.  

Foi assim que passei a me indagar acerca do tema ora proposto. De 

que maneira esse corpo vai-se construindo, no candomblé, de tal sorte que, uma vez 

pronto, seja ele o instrumento de leitura para todos que o cercam?  

                                                                 
1 Os rituais privados são exclusivos aos iniciados.  
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Ao aprofundar-me no assunto, adentrando uma outra cultura e 

explicitando seus valores sócio-culturais, pude perceber que padece ela, ainda que 

veladamente, de preconceitos, sobretudo no que concerne à religião.  

Vários autores já se dedicaram a estudar o papel do corpo nas 

sociedades não ocidentais; entretanto, na literatura das religiões afro-brasileiras, 

poucos são os trabalhos voltados ao estudo da importância do corpo nos rituais, 

explorando e decifrando a riqueza de simbolismo que emerge de temas como: festa, 

dança e vivência corpórea. 

Adotei, na primeira parte de meu trabalho, como referencial teórico, 

autores representativos da escola de sociologia francesa, principalmente Durkheim e 

Caillois, por discutirem a importância do papel da festa no grupo social. Servi-me 

também do trabalho de autores brasileiros, como Roberto DaMatta e Mary Del Priori, 

para abordar a questão da festa sob o caráter histórico-sociológico em nosso país.  

Ao abordar as questões referentes às mediações simbólicas do corpo, 

busquei respaldo em Roger Bastide, que estuda as diferenças entre as religiões 

ocidentais e africanas, apontando a concepção que cada uma delas tem do corpo. 

Revisitei, também, Merleau-Ponty (autor ao qual me dediquei em minha dissertação 

de mestrado) para discutir a importância da experiência vivida na construção do 

corpo.  

No tocante aos rituais do candomblé, trabalhei com estudiosos da 

literatura afro-brasileira, autores como Reginaldo Prandi, Monique Augras, Raul 

Lody, Roger Bastide, Arno Vogel, Marco Antônio da Silva Mello, José Flávio Pessoa 

de Barros, entre outros. 

Além da pesquisa bibliográfica, freqüentei, durante os anos de 2001 e 

2002, as festas públicas do Ilê Dara Àse Òsun Eyin, localizado em São Paulo, na 

Rua José Domingues de Pontes, n.° 7, Jardim Mimar.  

Dessas visitas freqüentes resultaram entrevistas, realizadas de forma 

não diretiva, com o babalorixá do terreiro, Pai Cido de Òsun Eyin. O contato direto 

com o terreiro durante as entrevistas e rituais, propiciaram-me uma observação 
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direta de algumas situações vividas pelos filhos-de-santo, que contribuíram para 

ampliar minha visão do assunto. Todavia, obedecendo aos cânones hierárquicos do 

candomblé, optei por trabalhar somente com as entrevistas do babalorixá.  

As entrevistas foram, quando necessárias, transcritas ao longo do 

trabalho (com pequenas adaptações voltadas mais para a área gramatical), e vêm 

reproduzidas, fielmente, nos anexos.  

Vale a pena ressalvar, aqui, que, conquanto despojadas de um 

linguajar científico, as explicações dadas por Pai Cido de Òsun Eyin têm riqueza e 

autoridade necessárias para estarem incluídas neste trabalho.  

Ainda que, por força da profissão, acredite que um gesto não valha mil 

palavras, inseri no trabalho reproduções fotográficas, colhidas ao longo de minhas 

visitas ao terreiro citado, para demonstrar, iconograficamente, aquilo que o texto, por 

si só, é incapaz de dizer.  

Dividi o trabalho em seis capítulos, nos quais discorro a respeito dos 

seguintes assuntos: 

Capítulo 1: “As diferentes visões do corpo no candomblé e sua relação 

com a festa e a dança”. 

Neste capítulo, busco rever bibliograficamente, partindo de Nina 

Rodrigues até chegar aos autores atuais, o modo como foram vistos o corpo, a festa 

e a dança, ao longo do tempo, nos rituais de candomblé.  

Capítulo 2: “Da Senzala ao Terreiro: Uma leitura da importância da 

festa nos cultos afro-brasileiros”. 

Aponto, aqui, a inexistência de diferença entre festa e ritual e busco 

demonstrar como historicamente o Estado e a religião influenciaram, direta ou 

indiretamente, na visão que se tinha da festa. 

Trato em seguida da importância que a festa assume para os negros e 

do surgimento dos terreiros como espaço de manifestação do sagrado. 
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Lançando mão da visão que Callois e Durkheim têm da festa, passo, 

então, a estabelecer um paralelo com as festas de candomblé, encerrando o 

capítulo com a questão da estética e da ética e a mediação simbólica do corpo. 

Capítulo 3: “As mediações simbólicas do corpo”. 

Inicialmente, traço um rápido panorama do modo como a cultura 

ocidental entende o corpo, para, em seguida, adentrar as civilizações africanas, 

respaldado em Roger Bastide, demonstrando que o corpo para essas religiões é 

compreendido de forma simbólica, em relação ao social e associado à idéia de 

experiência vivida, defendida por Merleau-Ponty. Concluo o capítulo, destacando 

que o corpo é um campo existencial de cultura no qual se enraízam novos padrões 

de comportamento, durante a iniciação, como se verá adiante. 

Capítulo 4: “O processo de iniciação”. 

Conforme o próprio título diz, descrevo, aqui, o processo de iniciação 

dos filhos-de-santo no candomblé e as transformações (até mesmo físicas) que o 

corpo sofre ao longo desse processo.  

Capítulo 5: “O corpo: altar do sagrado”. 

Após o processo de iniciação, busco demonstrar, agora, como é 

concebida a noção de pessoa, no candomblé, e a relação das diversas partes do 

corpo que o tornam um centro de forças, transformando-o num verdadeiro “altar 

vivo”. 

Para tanto, analiso a importância da música, da cantiga, dos toques 

instrumentais, que culminará no processo de transe e a conseqüente possessão, ou 

seja, a expressão do sagrado.  

Capítulo 6: “No xirê com Oxóssi, Oxum, Oxalá e Xangô. Dança e corpo 

no candomblé: uma experiência social e ritual”. 

Neste último capítulo, abordo a questão da dança e do corpo no 

candomblé, mostrando a importância do espaço onde ela se realiza. Descrevo, 

então, as partes de que se compõe um ritual público e a dança de quatro Orixás, 

procurando analisar, por meio de suas indumentárias e comidas, algumas de suas 
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ações corporais e o que elas representam. A dança representará, assim, uma 

metonímia dos rituais, elemento fundamental para se atingir o estado de transe, 

convertendo, por fim, o corpo no espaço do sagrado.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferentes visões do corpo no candomblé 

e sua relação com a festa e a dança 

 

 

No ano de 2000, Munanga Kebenguele, pesquisador da Universidade 

de São Paulo, lançou o livro 100 anos de produção bibliográfica sobre o negro, no 

qual buscou reunir tudo que fora produzido sobre o negro, em termos de livros, 

teses, dissertações e artigos, nos últimos cem anos no Brasil. 

No capítulo quatro, cujo título é “Culturas Negras No Brasil”, 

encontramos tudo que já foi produzido sobre o candomblé até o ano de 2000: 

precisamente 476 trabalhos, enfocando diferentes aspectos do culto. 

Especificamente, concernente ao corpo e à dança, existem alguns trabalhos e 

artigos que serão citados no transcorrer deste capítulo. Entretanto, historicamente, 

como citei na introdução, os primeiros autores a abordar a temática sobre a cultura 

negra no Brasil apontavam as danças e as festas dos negros como elementos 

importantes para essa cultura, nem sempre vista com bons olhos pelos próprios 

autores e pela sociedade. 
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Ao retomarmos a trajetória dos estudos afro-brasileiros, pudemos 

apreender, com clareza, a forma sob a qual foi-se construindo a bibliografia sobre as 

culturas negras no Brasil, as preocupações que permeavam cada época e as teorias 

em que se baseavam de tais estudos, vindo a constituir-se nas diversas correntes. 

Já em 1934, Arthur Ramos (1934:20), na introdução de seu livro O 

negro brasileiro, asseverava que “o estudioso que, no Brasil, quizer dedicar-se á 

ethnografia religiosa de sua população negra terá inevitavelmente que partir de Nina 

Rodrigues, cujos trabalhos estão sendo agora revelados ao público (...)” 2. 

Nina Rodrigues, médico psiquiatra, foi o primeiro autor a realizar uma 

etnografia da cultura negra no Brasil. Seus estudos foram posteriormente criticados 

por vários autores, entre eles,Gilberto Freire, “acusando-o de cometer um erro grave 

a julgar a moral do negro no Brasil pela sua influência deletéria como escravo, e não 

ter reconhecido no negro a condição absorvente de escravo” (Freire, 2001:371). 

No livro citado, Nina Rodrigues nos oferece um importante panorama 

das tribos africanas, com seus usos e costumes, que constituíram a cultura negra no 

Brasil. Analisa o autor em sua obra essas questões como elementos balizadores 

para sua tese maior: a mentalidade dos negros e mulatos brasileiros.     

Influenciado pela antropologia física, Nina Rodrigues (1977:121) 

acreditava que “as grandes construções espirituais coletivas ou populares 

descansam, como em sólidos alicerces, no substractum da psicologia individual e 

desta recebem as suas linhas divisórias mais naturais”. 

Para o autor, essas construções são tecidas na língua revelando duas 

questões primordiais: os mitos e os costumes. Na seqüência, encontramos as 

religiões. “As múltiplas e variadas manifestações do sentimento religioso dão a mais 

segura medida da situação mental de cada povo” (Rodrigues,1977:121). 

Buscando retratar a língua, religião, folclores, festas e tradições dos 

negros africanos no Brasil, Nina Rodrigues buscará elementos para justificar a 

                                                                 
2 Conforme grafado no original.  
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questão da criminalidade negra no Brasil e destacar os conceitos de moral e justiça 

dos povos negros, introduzidos no Brasil pelo tráfico. 

Em seus estudos sobre a linguagem, Nina coloca os colonos negros na 

condição de criança, apontando o papel da música, da dança, do gesto e da mímica, 

como substituto da palavra propriamente dita, ressaltando ser essa a linguagem do 

negro, único meio de que dispunham para se fazer compreender. Para exemplificar, 

cita de Dias de Carvalho, trechos do capítulo “Interpolações”, do livro Método prático 

para falar a língua da Lunda: 3  

Assim, por exemplo, as horas do dia são indicadas da seguinte 
forma: levantando a mão direita para o seu zênite, é o meio dia; estendida 
esta apontando para onde nasce o sol, são seis horas da manhã; para o lado 
contrário (pôr-do-sol), seis horas da tarde (...). Dão-nos uma idéia das 
distâncias, pondo a mão esquerda no peito, estendendo o braço direito e 
apontando com a mão o rumo, pouco mais ou menos, do lugar a que se 
referem (...). Mostram a pouca importância ao que vêem ou ao que ouvem, 
levantando repentinamente os ombros e mais o direito do que o esquerdo. A 
rapidez é indicada por estalidos com os dedos da mão direita (...). 

 
Para Nina Rodrigues (1977:155), “a mímica e os trejeitos das 

interpolações tornam suave e natural a transição da linguagem falada para a dança”, 

destacando, ainda, que as danças guerreiras primitivas nada mais são do que 

gestos representados, acompanhados de cânticos, que enfocam os grandes feitos 

do povo. 

Assim nos negros que são amantíssimos da dança. Ao som de 
ruidosos tambores e das melopéias africanas, tão monótonas, passam eles 
noites inteiras e às vezes a fio em trejeitos e esgares coreográficos, em 
danças e saltos indescritíveis (Rodrigues,1977:155) 

  
Ao destacar a importância das danças africanas para o negro, 

Rodrigues defende, em relação a elas, a tese de que as diferentes denominações 

recebidas deveram-se às variações das línguas africanas. Assim: dança de tambor, 

no Maranhão; maracatus, em Alagoas e Pernambuco; candomblés, batucajés e 

batuques, na Bahia. 

  

                                                                 
3 Apud Nina Rodrigues, op. cit., p. 154. 
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Nos tempos coloniais, em que a população preta de muito 
excedia a branca, eram naturais a repetição e a freqüência dos divertimentos 
negros. Nas lutas entre os duros repressores dos escravos e os espíritos 
inclinados à benevolência, a supressão ou a manutenção dos batuques se 
constituiu na Bahia em ponto de acesa discórdia (Rodrigues,1977:156). 

. 
Conforme se vê, as festas realizadas, na Bahia, pelos negros africanos, 

eram motivo de inúmeros problemas com a polícia e com a sociedade, segundo 

ressalta Rodrigues, ao citar excerto de periódicos, como o publicado pelo Jornal de 

Notícias, da Bahia, em 15 de janeiro de 1903:  

 Aproximam-se as festas de Carnaval e os batuques preparam-
se para dar a triste nota de nossa rebaixada civilização, tornando festas como 
essa, tão agradável em outras cidades, em verdadeiros candomblés.  

 
Fica patente, nas leituras dos jornais da época, que a preocupação da 

sociedade girava em torno da preservação dos costumes, numa compreensão 

incorreta dos valores presentes nas festas dos negros, a saber: sensualidade, 

excesso de alegria e o caráter lúdico. 

Aborda, ainda, o autor as festas populares e as danças como 

sobrevivência de manifestações totêmicas, com objetivo de reafirmar sua tese de 

estado inferior mental dos negros africanos. 

Já no capítulo 7, “Sobrevivências religiosas: religião, mitologia e culto”, 

Nina Rodrigues estuda a questão da possessão nos cultos fetichistas, distinguindo, 

contudo, a prática religiosa realizada na África daquela levada a efeito no Brasil: 

 
Mas são notórios os excessos e orgias que reinam nos grandes 

candomblés. Este conhecimento é mais do que transparente nos artigos e 
notícias da imprensa baiana, que sobre o candomblé mais adiante vão 
transcritos. E todo o mundo sabe que o culto fálico da mitologias jejes e 
iorubana admite, melhor, autoriza a prostituição nas suas solenidades. A 
obediência passiva dos filiados ao chefe ou diretor do terreiro é tal que as 
filhas de santo não se animariam a resistir a uma ordem dos deuses ou 
orixás, intimada pelo pai-do-terreiro, a ele facilmente abandonando as filhas 
ou a si própria (Rodrigues, 1977:237). 

 
Considera, a final, que o estado de possessão, que se dá após a feitura 

do santo, em uma cerimônia misteriosa e secreta, equivale a um êxtase religioso, 

provocado por uma espécie de sonambulismo dos mais curiosos. Ao acompanhar 
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um axexê4, Rodrigues relata que a aparição de um Egungun5, em um dos 

candomblés funerários, não passa de um ajuste forjado entre o chefe do terreiro e 

alguém de sua confiança, que, no momento oportuno , “incorpora” a alma do finado. 

Após todas as considerações expostas acima, o autor critica o modo 

como as autoridades brasileiras formam sua compreensão a respeito da 

religiosidade, propondo a necessidade de uma outra leitura da religião fetichista dos 

negros.  

A sobrevivência criminal é, ao contrário, um caso especial de 
criminalidade, aquele que se poderia chamar de criminalidade étnica, 
resultante da coexistência, numa mesma sociedade, de povos ou raças em 
fases diversas de evolução moral e jurídica (...). Desde 1894 que insisto no 
contingente que prestam à criminalidade brasileira muitos atos antijurídicos  
dos representantes das raças inferiores, negra e vermelha, os quais, 
contrários à ordem social estabelecida no país pelos brancos, são, todavia, 
perfeitamente lícitos, morais e jurídicos, considerados do ponto de vista a que 
pertencem os que os praticam (Rodrigues, 1977:273). 

 
Como podemos observar, a corrente inaugurada por Nina Rodrigues 

busca elementos na antropologia física para explicar as condições sociais do negro 

no Brasil, o que já acarretou críticas diversas de vários estudiosos do assunto.  

Por exemplo, no tocante à dança e às festas realizadas pelos negros 

africanos no Brasil, o autor imprime à sua leitura um tom folclórico, por acreditar na 

inferioridade mental do negro escravo, o que mereceu reparação crítica do 

pesquisador Edison Carneiro: 

A teoria da inferioridade da raça negra e dos demais povos de 
cor, que infelizmente conseguiu arrastar talentos legítimos como Nina 
Rodrigues, nasceu da necessidade de justificativa, por parte da burguesia 
européia, dos crimes cometidos, “em nome da Civilização”, na África e na 
Ásia, contra o direito dos povos de disporem de si mesmos...” (Carneiro, 
1936:16). 

 

Por outro lado, compartilhando das idéias de Nina Rodrigues, outro 

médico, Arthur Ramos, publica, em 1934, a obra O Negro Brasileiro, não poupando 

elogios à obra daquele a quem considera um ícone nos estudos da cultura negra. 
                                                                 
4 Ritual fúnebre do candomblé. 
5 Ancestral que volta à vida, portando uma grande máscara sob a qual, dizem, só há o 
espírito do falecido. 
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Malgrado compartilhe das idéias de Nina Rodrigues, Ramos irá 

adicionar um outro elemento para discutir a cultura negra no Brasil: a exegese 

psicanalítica freudiana, sem abandonar, contudo, o caráter antropológico (ainda que 

numa visão distinta da do autor maranhense), respaldado nos estudos de Ruth 

Benedict e Franz Boas. 

Na introdução da obra citada, Arthur Ramos analisa, em algumas 

páginas, a influência do negro dos Estados Unidos na sociedade americana:  

Na realidade, a influencia do Negro em toda a America vinha se 
fazendo de uma maneira lenta e insidiosa, mas innegavel, a ponto de chamar 
a attenção de psycologos, fóra mesmo de toda a questão anthropologica de 
fusões raciaes, etc. É assim que depois de sua viagem á América do Norte, 
se expressou C. G. Jung, o grande psychanalista suisso dissidente: “O que 
logo me feriu a attenção foi a grande influencia dos negros, influencia 
psychologica sem mistura de sangue, naturalmente. É nos supplementos 
comicos das folhas americanas que se pode estudar melhor a exteriorização 
emocional do Americano, em primeiro logar seu riso; encontra-se a forma 
primitiva do riso inimitável de Roosevelt no negro de América. Este andar 
particular, de articulações relativamente frouxas, quadris ondulantes, que se 
observa freqüentemente nas Americanas, vem dos negros. A musica 
americana tirou sua inspiração principal do negro; a dansa é uma dansa 
negra (...) (Ramos, 1934:11).6 

 
A partir dessas considerações sobre a influência do negro na América 

do Norte, Ramos propõe a mesma discussão para a América do Sul, em face da 

miscigenação aqui reinante.  

Seguindo os passos de Nina Rodrigues, busca ele na religião 

elementos para penetrar na psicologia de um povo, assegurando que, a despeito de 

estudar as classes atrasadas da população brasileira no setor religioso, não defende 

“os postulados de inferioridade do negro e da sua incapacidade de civilização” 

(Ramos, 1934:23). 

Para Ramos, o pensamento presente nas religiões fetichistas dos 

negros brasileiros pode ocorrer em qualquer cultura que se encontre em estado de 

reflexão “pré-lógica” e “arcaica”, independentemente das questões antropológico-

raciais. Considera esses aspectos sob o ponto de vista psicológico, e não como 

                                                                 
6 Conforme o original. 
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mera questão de inferioridade, capazes de correção por meio da educação e da 

cultura, atingindo, assim, estágios mais elevados.  

Após essas considerações, Ramos passa a analisar as religiões 

fetichistas dos negros, enfocando a importância dos cânticos e da dança em seus 

rituais, que podem durar horas e mesmo dias, retomando a questão proposta por 

Nina Rodrigues de que a dança, acompanhada pela música, geram um estado 

sonambúlico.  

Para o autor alagoano, atinge-se o estado de possessão, na maioria 

das vezes, pelo efeito excitante da dança e do batuque monótono, comparando-o ao 

estado hipnótico. A fadiga da atenção, além da sugestão oral  dos cânticos, faz com 

que o sujeito penetre em uma espécie de sonambulismo, comparável, em alguns 

casos, ao estado de histeria. 

Em seguida, após estudar a questão da possessão, Arthur Ramos vai 

buscar elementos para explicar a psique do homem primitivo, trazendo à baila o 

argumento de que, no mundo mítico em que se movem os negros brasileiros, as 

coisas se unem por laços invisíveis, em que o eu se confunde com o não-eu, em que 

o microcosmo não se separa do macrocosmo. E, graças a esse raciocínio, tece uma 

crítica às civilizações que se encontram nesse estágio. 

Tal posição de Arthur Ramos é claramente influenciada por Lévi-Bruhl, 

que defende a visão de culturas “pré-lógicas”, objeto de contradição por parte de 

Husserl, conforme respondeu numa carta enviada àquele:  

A nossa cultura, formada da base da ciência grega e tendendo 
para a objetividade e a cientificidade, que aplicamos inclusive na leitura dos 
fatos históricos, como pode ser comparada com os primitivos ou com os 
romanos que, quando ainda não tinham sido helenizados, viviam na dimensão 
mítica, ou mesmo os chineses, o que podem entender a nosso respeito? 
(Husserl, apud Bello, 1998:80).  

 
A resposta de Husserl põe em xeque o método utilizado pela 

antropologia cultural clássica, “que se coloca no rastro da sociologia ou da 

psicologia: frutos produzidos no interior de nossa cultura ocidental” (Bello, 1998:93). 
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Propõe uma arqueologia do mundo-vida conduzida de forma a esclarecer o nexo 

entre nossa cultura cientifica e a que Husserl classificava como pré-científica.  

Deparamos com a influência da psicologia na antropologia cultural 

clássica na segunda parte da obra de Arthur Ramos, em que, baseado em Freud,  

tece considerações interessantes acerca do corpo. Ao considerar a questão da 

magia, atribui ao feiticeiro uma força misteriosa, que irá perpetrar o feitiço, tão logo 

se apodere de uma parte do corpo da pessoa. O corpo, portanto, na visão de 

Ramos, é um símbolo fálico, dotado de libido. 

Sua teoria de erotização do corpo é aplicada também à dança: 

Nos candomblés e macumbas do Brasil, a dansa é utilizada, 
como vimos, para provocar os “estados de santo” que, do ponto de vista 
psycanalitico, exprimem uma erotização completa do corpo, a mesma coisa 
que o ataque hysterico, symbolo do coito (Ramos,1934:288).  

 
Corpo e dança, na visão de Ramos, tornam-se, assim, processos de 

reforços mágicos para a concretização dos cultos fetichistas dos negros, o que abre 

espaço para a discussão do corpo como lugar simbólico, em que se constitui a 

própria condição humana, posição essa defendida por Husserl e que Merleau-Ponty 

reinterpreta na obra Fenomenologia da percepção.  

Apesar de uma forte influência de Nina Rodrigues e de sua profissão —

médico, as contribuições de Arthur Ramos foram inegáveis, segundo Raul Lody 

(1995:23). 

Muito influenciado por Nina Rodrigues, iniciou interpretações 
sobre temas etnográficos, ainda com um certo fatalismo físico e racial. Porém 
a evolução dos estudos sociais neste campo — aumento e aprofundamento 
da temática cultural, econômica e política — possibilitou análises mais 
aprofundadas sobre organizações religiosas — hierarquias, iniciações, outros 
ritos de passagem — em dimensões e proposta claramente sociológicas (...).  

 
A forte tendência da corrente médica perderá sua força com os escritos 

de Edison Carneiro e Manoel Querino, ambos brasileiros e negros, que dão início a 

uma interpretação do candomblé baiano de maneira própria, descrevendo a 

culinária, as festas, as situações quotidianas e os hábitos culturais. A importância 

desses autores é patente, uma vez que vão buscar no todo elementos para 
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aprofundar as discussões sobre os cultos, oferecendo, destarte, novos recursos para 

pensarmos a vida do negro no Brasil. 

Contemporâneo de Édison Carneiro e Manoel Querino, temos Gilberto 

Freyre, com o clássico Casa Grande e Senzala, no qual aborda dois aspectos 

interessantes acerca da cultura negra. 

O primeiro, que diz respeito à diferença comportamental entre negros e 

índios, em que ele ressalva ter-se a impressão de que na Bahia “todo dia é dia de 

festa. Festa de igreja brasileira com folha de canela, bolo, foguete, namoro” (Freyre, 

2001:348), encontra-se no capítulo “O Escravo Negro na Vida Sexual e de Família 

do Brasileiro”, em que ele explora, também, e de forma implícita, a festa ligada ao 

elemento lúdico. 

O segundo aspecto refere-se ao trabalho escravo e a adaptação do 

negro em nossa sociedade. Aqui, salienta ele a importância da cultura negra na 

agricultura, mineração e agropecuária. Sob esse ângulo, não há como escapar a um 

paralelo com a dança dos orixás, que representam as atividades do quotidiano, 

próprias de cada orixá (tema esse a que voltaremos em capítulo adiante), descritas 

também por Pierre Verger, em seu livro Orixás. 

A obra de Pierre Verger nos oferece um perfeito retrato da religião 

negra no Brasil e na África, trazendo a lume as diferenças existentes na realização 

das cerimônias, como, por exemplo, o processo de iniciação ou assentamento do 

orixá, que no continente africano é assegurado pelos sacerdotes designados para 

tal, enquanto, no Brasil, “cada um deve assegurar pessoalmente as minuciosas 

exigências do orixá, tendo, porém, a possibilidade de encontrar num terreiro de 

candomblé um meio onde inserir-se, e um pai  e mãe-de-santo competente, capaz 

de guiá-lo e ajudá-lo a cumprir corretamente suas obrigações em relação a seu 

orixá” (Verger, 1997:33).  

Com o incremento dos rituais negros no Brasil, cresceu o número de 

iniciados de origem não africana, ou seja, desligados das raízes do continente. Essa 

integração não seria problemática, para o autor francês, pois, no caso de africanos 
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ou descendentes nascidos no Novo Mundo, corre o mesmo sangue em suas veias, 

justificando, assim, a dependência ao chamado orixá-ancestral. Quanto à 

participação de descendentes europeus e asiáticos, tampouco aqui divisa Verger 

qualquer entrave para o desempenho do culto, pois, ainda que, nesse caso, não se 

possa reivindicar laço de sangue, haverá entre eles, certamente, afinidades de 

temperamento:  

Africanos e não-africanos têm em comum tendências inatas e 
um comportamento geral correspondente àquele de um orixá, como a 
virilidade devastadora e vigorosa de Xangô, a feminilidade elegante e coquete 
de Oxum, a sensualidade desenfreada de Oiá-Iansã, a calma benevolente de 
Nana Buruku, a vivacidade e a independência de Oxóssi, o masoquismo e o 
desejo de expiação de Omulu, etc. (Verger,1997:33). 

 
Contemporâneo de Verger, Roger Bastide, retomando a questão da 

dança e combatendo uma certa visão estática e monótona, defendida então pelos 

estudiosos, destaca em suas obras a centralidade do corpo, no processo de 

iniciação, compreendendo na dança dos orixás uma evocação de episódios da 

história dos deuses e, como tais, fragmentos de mitos. Para ele, o mito deve ser não 

só representado, mas também falado, a fim de que se possa conquistar todo o poder 

evocador que dele emana.  

Giselle Binon-Cossard, por sua vez, observa que a dança, no universo 

afro-baiano, revela pelos movimentos, pela indumentária e pelos gestos a história 

dos orixás e seus feitos. Observa ela que “se examinarem os iniciados, agrupando-

os por orixás, nota-se que eles possuem, geralmente, traços comuns, tanto no 

biótipo como em características psicológicas. Os corpos parecem trazer, mais ou 

menos profundamente, segundo os indivíduos, a marca das forças mentais e 

psicológicas que os anima” ( Binon-Cossard, apud  Verger, 1997:34). 

Com essa visão de arquétipo, elaborada a partir das obras de Pierre 

Verger, abre-se uma corrente que irá pensar a relação existente entre os arquétipos 

dos orixás e a personalidade do sujeito, passando o corpo a representar, no 

candomblé, um centro de forças. 
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Nas décadas de 70 e 80, a questão do corpo estará associada à 

questão da possessão, por autores como Claude Lépine (1978) e Márcio Goldman 

(1984). Em seu trabalho, Contribuição ao estudo do sistema de classificação dos 

tipos psicológicos no candomblé Kétu de Salvador, Lépine (1984) destaca as 

características da pessoa, segundo o candomblé, considerando que a constituição 

física processa-se por etapas: 1. o corpo; 2. o emi 7; 3. o orí8; e 4. o orixá.  

O corpo, como primeiro elemento adquirido, recebe, então, de Deus a 

vida; em seguida, adquire de Oxalá 9 uma cabeça relacionada com certos aspectos 

do cosmos e de seus antepassados; por fim, graças à iniciação, estabelece-se a 

ligação com orixá. Só então a pessoa é completa, individua lizada, ocorrendo 

modificações em sua identidade pessoal. Por meio da feitura ou do assentamento, o 

ser humano relaciona-se com seu orixá, ao qual corresponde um tipo culturalmente 

definido de personalidade e com o qual se identifica. 

Marcio Goldman (1984) em seu artigo intitulado: “A construção ritual da 

pessoa: a possessão no Candomblé”, fará um crítica a Claude Lépine e a seu 

“mestre”, Roger Bastide, no tocante ao transe no candomblé como sistema de 

“personagens” ou “personalidades”. Para o autor, Bastide e Lépine incidem num erro 

teórico fundamental, que explica, em última instância, a inadequação de seus 

modelos. Nenhum dos dois, apesar de repetidas profissões de fé nesse sentido, leva 

realmente a sério a investigação da “noção de pessoa” adotada por essa religião. 

Prosseguindo em seu raciocínio, Goldman, amparado em Michel Carty, 

alerta para o fato de que não investigar a noção de pessoa tenderá, geralmente, a 

um etnocentrismo especialmente pernicioso, na medida em que não se consegue 

dar conta do modo pelo qual um grupo pensa sua relação (do “homem”) com as 

instituições sociais e com a natureza. Termina-se, invariavelmente, projetando uma 

certa concepção de pessoa humana — aquela de “indivíduo”, no sentido de Dumont, 

tão particular ao Ocidente —que corrói, de modo inevitável, todo o trabalho teórico. 

                                                                 
7 Alma  
8 Cabeça 
9 Deus da Criação 
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Assim, o máximo que Bastide e Lépine reconhecem no candomblé é que esse 

sistema classifica ou, na melhor das hipóteses, modifica certos padrões de 

“personalidade” previamente existentes. 

Ao contrário desses dois pensadores, Goldman acredita que é preciso 

encarar a possessão e a noção de pessoa como um sistema mais dinâmico, que não 

só classifica mas também visa produzir tipos específicos de pessoas, não 

certamente no sentido de gerar “personalidades” ou “tipos psicológicos”, mas no de 

atualizar concretamente certas concepções simbólicas do ser humano e de seu lugar 

no universo.   

Para o autor, o ser humano é pensado, no candomblé, como uma 

síntese complexa, na qual a possessão ocupa um lugar central, pois quanto mais 

“velho no santo”, menos o fiel deve ser possuído. O tempo ocupa um lugar central na 

construção da pessoa, já que, depois de vinte e um anos de obrigações e com o 

sétimo santo assentado, é possível a liberação do transe, ou seja , alcança ela o 

momento em que está realmente construída. 

Outros autores deixam transparecer que, a partir do momento em que 

se dá a iniciação do adepto — e conseqüentemente o assentamento de seu orixá de 

cabeça —, há uma mudança de comportamento. O corpo é visto como um corpo-

comportamento, construído a partir do processo de iniciação. Barros & Teixeira 

(1989) colocam que, a despeito de adotarem enfoques metodológicos diferentes, há 

uma clara preocupação de Claude Lépine, Pierre Verger, Binon-Cossard e Monique 

Augras, de estabelecer uma psicologia social própria do candomblé. 

Existem trabalhos, entretanto, que colocam a questão do corpo sob 

uma óptica antropológica mais recente, destacando os aspectos morais e estéticos 

da cultura do povo-de-santo, e os elementos valorativos, resumidos sob o termo de 

“ethos” 10 (Geertz).  

                                                                 
10 O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral e 
estético e sua disposição; é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e a seu mundo, 
que a vida reflete (Geertz, 1989: 143). 
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Rita de Cássia de Mello Peixoto Amaral (1992), em sua pesquisa 

denominada Povo-de-Santo — Povo-de-Festa: Estudo Antropológico do Estilo de 

Vida dos Adeptos do Candomblé Paulista, destaca que o estilo de vida do povo-de-

santo é marcado pela valorização e uso do corpo de modo diferenciado, dado pela 

perspectiva religiosa que nele se imprime, cunhando a estrutura do soma individual 

(por meio da relação entre corpo e cosmologia, corpo e regência de cada orixá), de 

tal sorte que a mente, o corpo e a coletividade formam um complexo, possível de 

separação apenas abstratamente. 

Citando Barros e Leão Teixeira, a autora defende a tese de que a 

construção social da pessoa no candomblé expressa, ao mesmo tempo, um 

processo de individualização e de integração social. Para ela, as relações sociais do 

povo-de-santo não são reproduções pura e simplesmente do pensamento religioso. 

As articulações produzidas pelos padrões desse ethos geram a particularidade do 

sistema de relações sociais e do discurso desse grupo, numa referência à obra de 

Paula Montero. 

Rita de Cássia Amaral (1992) se utiliza do pensamento desses autores 

para resumir sua visão de corpo e avançar  sua pesquisa,  definindo o que ela 

chama de Povo-de-Santo — Povo-de-Festa, pois o mesmo pensa seu corpo, sua 

sexualidade e sua saúde como fontes de prazer. 

Marlene de Oliveira Cunha (1986), em seu trabalho: Em Busca de um 

Espaço – A linguagem gestual no candomblé de Angola, analisa o gesto no 

candomblé de Angola, demonstrando serem eles considerados uma linguagem, pois 

parecem reproduzir, simbolicamente, todo processo de criação vinculado à palavra. 

Assim, no contexto mágico-religioso, o gesto tem como significado reviver as 

palavras transmitidas pelos ancestrais: 

Os gestos que são transmitidos e mesclados à linguagem verbal, 
à música e ao ritmo moldam o indivíduo e o grupo de forma específica. É 
exatamente esta especificidade, conjunto de representações do ethos, que o 
grupo se faz existir em relação a si mesmo e em relação à sociedade (Cunha, 
1988:142 e 143). 
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Partindo desse pensamento, denominado pela autora de tradicional, 

destaca ela três pontos cruciais da tradição que os iniciados expressam em sua 

gestualidade corporal: 1) a terra: seqüência gestual que se refere ao elemento 

“terra”, lugar onde o ancestral habita; 2) respeito à transmissão: expresso no 

cumprimento dos mais novos aos mais velhos, movimentos como de ajoelhar e 

deitar; e 3) dinâmica do corpo: seu crescimento ocorre pelo processo contínuo de 

transmissão de um conhecimento que passa diretamente de um ser para o outro, 

que pode ser percebido na formação do círculo, no alinhamento por antiguidade 

iniciática e nos movimentos de rodopiar. 

A partir desses pontos, Cunha chega a conclusão de que o complexo 

gestual do candomblé de Angola tem como ponto de partida o solo, cujo objetivo é 

invocar os ancestrais para que, surgindo da terra, se manifestem.  

O trabalho de Muniz Sodré (1998), Samba, o dono do corpo, destaca a 

questão do corpo dentro da dimensão de sentido gerada pelo samba tradicional. 

Para o autor, no samba é imprescindível a presença física do corpo humano, assim 

como no sistema Nagô. O som equivale ao terceiro termo de um processo 

desencadeado sempre por pares de elementos genitores, seja a mão batendo no 

atabaque, seja o ar repercutindo nas cordas vocais. E o som da voz humana, a 

palavra, é conduzida por Exu, princípio dinâmico do sistema, “nascido da interação 

dos genitores masculinos e femininos”. Por sua vez, o axé, que confere significação 

aos elementos do sistema, se deixa conduzir pelas palavras e pelo som ritualizado. 

Junto com as palavras e com o som, deve dar-se a presença concreta de um corpo 

humano, capaz de falar e ouvir, dar e receber, num movimento sempre reversível. 

Raul Lody (1995) também irá destacar o papel da centralidade da 

dança no candomblé, como narrativa . Nóbrega (1993) pesquisou a dança afro-

brasileira como sincretismo de movimentos; Martins (1995) destaca a dança de 

Iemanjá em sua tese de doutorado; e Barbára (1995), o simbolismo da dança de 

Oiá-Iansã. 
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No ano de 2000, e em comemoração aos 500 anos de descobrimento 

do país, é lançado o livro Negro de Corpo e Alma, no qual Muniz Sodré reedita seu 

texto “Corporalidade e Liturgia Negra”, em que aborda a questão do corpo como 

sendo uma peça central na liturgia ketu-nagô. 

Nessa mesma obra, Júlio Tavares trabalha a questão do corpo e suas 

representações nas populações afro-americanas. Destaca ele a importância do 

corpo como dispositivo de poder, de identidade e linguagem, analisado a partir da 

capoeira. 

Finalmente, em 2002, Barbára discute corpo, dança e gênero em sua 

tese de doutorado, focando a experiência de corpo e dança no quotidiano das 

mulheres negras do Axé Opô Afonjá. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Senzala ao Terreiro: 

 Uma leitura da importância da festa nos cultos afro-brasileiros 

 

 

2.1. Festa ou Rito – A ordem na desordem  

 

Neste capítulo abordaremos o papel da festa dentro dos rituais públicos 

religiosos, especificamente os afro-brasileiros, bem como os valores estéticos e 

éticos que dela emergem. 

Inicialmente é preciso encetar algumas considerações no que concerne 

à distinção entre os termos “rito” e “festa”, estabelecida por inúmeros estudiosos. 

Para estes, o elemento religiosidade é o fator diferencial entre eles. Atribuem, assim, 

ao rito o aspecto exclusivamente religioso, relegando à festa o caráter puramente 

profano. Há autores, contudo, como François-André Isambert, que deixam claro que 

as festas apresentam aspectos rituais obrigatórios, sem necessariamente ter caráter 

religioso, nem obrigação de um valor moral. 

 Roberto DaMatta , em sua obra Carnavais, Malandros e Heróis, ao 

tratar a questão do rito no Brasil, prefere não estabelecer uma diferença entre rito e 
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cerimônia. Busca, por meio de comparações, com viés sociológico, entre carnavais, 

procissões e paradas, definir o rito a partir dos atos do quotidiano, demonstrando as 

oposições básicas que todo ato cerimonial ou ritual deve necessariamente conter, 

construir e elaborar. 

Dessa forma, procuraremos, ao longo deste capítulo, discutir a questão 

da festa nos rituais afro-brasileiros, enfocando os aspectos festivos e solenes, pois, 

segundo Roberto DaMatta (1996:78), eles se encontram num continuum:  

Na festa há sempre a obrigatoriedade de rir, dançar, cantar, 
‘comer’ *e mostrar alegria; ao passo que as solenidades dizem respeito ao 
‘sério’ e uma prescritiva circunspecção corporal. Isso é tão verdadeiro que 
podemos dividir os ritos em duas modalidades fundamentais, de acordo com 
as demandas que fazem do nosso corpo, do nosso espírito, do nosso status  
social e das nossas bolsas. Assim, teríamos os “rituais da ordem”, que 
legitimam, acentuam, reforçam e exageram posições sociais; e teríamos “ritos 
da desordem”, que promovem a inversão, o caos ou até mesmo a destruição 
da velha moralidade que sustenta a ordem vigente (DaMatta, 1996:78). 

  
DaMatta chama, contudo, a atenção para o fato de que, na prática, 

essas questões se interpenetram, ressalvando que muitas festas brasileiras revelam 

uma estranha dialética. É o caso do Carnaval, que hoje se tornou um show de 

massa, com a presença de políticos, empresários e artistas e a cobrança de 

ingressos para se assistir aos desfiles das escolas de samba. É o caso, também, da 

“carnavalização” de algumas festas religiosas combinadas com ritos “afro-

brasileiros”. 

O resultado disto tudo é um conjunto no qual o profano e o 
sagrado, a ordem e a desordem convivem numa admirável ambigüidade que, 
de resto, parece caracterizar a construção da identidade brasileira 
(DaMatta,1996:79). 

 
Para o antropólogo, as chamadas “festas da ordem”, que retratam os 

valores tradicionais burgueses, e as “festas da desordem”, que representam os mais 

                                                                 
* No Brasil, o verbo comer tem uma importância crítica na constituição do universo simbólico. 
Assim, os brasileiros comem “comida” e não alimento; e comem “comidas” adequadas para 
certos momentos e pessoas. Ademais, o verbo comer é usado no Brasil como metáfora para 
a relação sexual, de modo que pessoas (mulheres e homossexuais) são “comidos” no 
Brasil. Conforme sugeri um tanto solitariamente, creio, em mais de um trabalho, o “comer” e 
a “comida” servem de metáforas para uma apropriação hierárquica do outro — um 
englobamento do “comido” pelo seu ativo e englobante “comedor”. Veja-se DaMatta, 1991b. 
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variados níveis de coletividade — do nacional ao regional —, parecem compactuar-

se no Brasil, formando a chamada  identidade brasileira. 

Regionalmente, todo grupo tem seu rito (como o candomblé), porém 

comemoram também as chamadas “festas nacionais” e os rituais de desordem, 

como o Carnaval. “De um ponto de vista global, temos um sistema que celebra 

tantos ritos quantas são as coletividades que se mantêm vivas em seu espaço” 

(DaMatta,1996:79). 

O autor demonstra a existência de rituais cívicos criados 

conscientemente pelo Estado, cujo objetivo é fazer com que a sociedade se veja 

como pátria.  Esses rituais são inspirados na Revolução Francesa, para a qual a 

idéia de sociedade representa um conjunto de cidadãos que aspiram a igualdade, 

liberdade e justiça social. São os que retratam os valores tradicionais burgueses e 

representam os “rituais da ordem”, que dramatizam os aspectos do Estado Moderno 

e da vida constitucional: comemoração da Independência e da República, 

solenidades para incorporar em cargos públicos novas autoridades e todos aqueles 

que visam ao aspecto meramente comercial (“Dia das Mães”, por exemplo). Dentro 

desse espectro dos rituais de ordem, temos ainda a Semana Santa e o Natal que 

buscam revelar a união entre o homem e Deus, propondo uma reflexão moral. 

O Carnaval, os Reisados, as Marujadas, a Umbanda e o Candomblé 

são considerados, por DaMatta, como “rituais da desordem”, pois, neles, os 

indivíduos, conquanto tenham consciência de pertencer a uma sociedade, buscam 

um novo desenho para se firmar como membros de uma comunidade moral pré-

existente ao Estado Nacional. 

Dessa forma, os rituais modernos no Brasil caminham ao lado das 

festas da desordem, o que acaba por gerar uma tríplice lógica nos rituais brasileiros.  

Se o ritual privilegia o universo da rua (espaço de formalidade 
jurídica, dos estilos “legais” e “oficiais” e do Estado), seu estilo incluirá 
elementos típicos da formalidade moderna (...). Se a reunião, porém, tiver 
como foco o universo da casa, sua tônica será a da plena informalidade, 
incluindo comidas típicas, música popular e roupas descontraídas (...). 
Finalmente, se o rito focaliza o espaço do “outro mundo”, combina-se sagrado 
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(em que prevalecem as hierarquias e formalidades) e uma área aberta, na 
qual as roupas e gestos solenes cedem lugar a inversões e a um 
comportamento muito mais aberto (...). Daí porque tenho insistido em falar de 
uma lógica ternária para caracterizar o que chamei de “sistema ritual 
brasileiro”. Haveria, então, rituais ligados ao Estado, ao “outro mundo”, e as 
intimidades do corpo e da casa que, no contexto de uma ordem moderna, 
surgem como festas da desordem (DaMatta, 1996:80). 

        
Historicamente podemos dizer que tal construção tem início na época 

do Brasil Colônia, como aponta Mary Del Priore em sua obra Festas e Utopias no 

Brasil Colonial. Segundo a autora, o jovem Estado que estava nascendo na Idade 

Moderna, procurava imprimir seu poder por meio de cerimônias e rituais. 

A interferência do Estado metropolitano português marcou não apenas 

sua presença na Colônia, mas também buscou construir relações entre os diversos 

grupos sociais existentes e a própria metrópole, como aponta Del Priore: 

Festas e procissões, na Colônia ou no Velho Continente, 
permitiam, sem dúvida, a todas as camadas sociais o divertimento, a fantasia 
e o lazer. Mas não só. Havia vários sentimentos nas funções aparentemente 
irrelevantes da festa, dando persistência a certas maneiras de pensar, de ver 
e de sentir. A mistura entre o sacro e o profano valia para diminuir e 
caricaturizar o pagão, o inculto, o diferente do europeu branco e civilizado. Os 
mitos pagãos eram assim esvaziados e recuperados para serem vivenciados 
exclusivamente como parte da festa  (Del Priore, 2000:49). 

 
Sendo assim, as festas contribuíam para a fixação política do Estado 

português, bem como para sua manifestação de poder crescente, e via nelas uma 

forma de diminuir as diferenças étnicas ou sociais da Colônia. 

Peter Burke, por sua vez, no livro Cultura Popular na Idade Moderna, 

destaca também o papel dos reformadores católicos e protestantes nesse cenário, 

pondo em relevo a figura dos missionários que objetavam a certas formas de 

religiões e festas populares na Europa e América. Diferentemente do Estado, que 

buscava consolidar sua legitimidade por meio das festas cívicas, os reformadores 

procuravam, mediante objeções teológicas e morais, imputar uma nova ética à 

população. 
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Segundo Burke (1999:233): “A primeira objeção pode ser considerada 

teológica. Os reformadores reprovavam muitos costumes populares por serem 

reminiscências pagãs, ‘superstições’ no sentido original do termo”.  

Essa cultura, denominada popular, que tinha sua base na tradição oral, 

foi construída na convivência social e na dramatização do quotidiano. Ao longo dos 

séculos utilizou-se ela dos cenários públicos e, portanto, comunitários — igrejas, 

ruas, mercado, praças, rodas de jogo —  com propósitos laicos e religiosos, festivos 

ou graves, ostentosos ou humildes. 

O adro das igrejas era usado para danças e banquetes. Nas 
vésperas das festas dos santos padroeiros, ricos e pobres, homens e 
mulheres, adultos e crianças, passavam as noites a comer e a beber, a cantar 
e a dançar, assumindo as mesmas atitudes intimas com o sagrado e o 
mesmo estilo imoderado (Rodrigues,1999:37). 

  
Para Burke, este parece ter sido o ponto mais atacado pelos 

reformadores na Idade Moderna: a separação entre sagrado e profano. Esse fato 

provocou uma importante mudança na mentalidade e sensibilidade religiosa da 

época, porquanto os devotos acreditavam que a familiaridade com o sagrado 

desafiava a irreverência. 

No que concerne à moral, os reformadores imputam às festas um 

caráter pecaminoso, por associarem-nas a momentos de embriaguez e luxúria, o 

que estimularia os prazeres mundanos ligados à carne e promoveria uma estreita 

ligação com forças demoníacas. Invectivam igualmente contra os jogos e as 

festividades, por acreditarem encerrarem eles violência e desregramento, ofensas, 

portanto, a Deus, além de desperdício de tempo e dinheiro.  

Todos esses argumentos foram, para Burke, suficientes para que os 

reformadores fundassem uma ética pautada na “decência, diligência, gravidade, 

modéstia, ordem, prudência, razão, autocontrole, sobriedade e frugalidade, ou, para 

empregar uma expressão celebrizada por Max Weber, ‘ascetismo mundano’” (Burke, 

1999:237). 
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Malgrado a forte influência exercida pelo Estado e pela Igreja, com 

base nas idéias veiculadas na Europa, e pelos jesuítas, no Brasil, as festas 

contribuíram para que os diferentes segmentos sociais representassem e 

impusessem sua cultura. Índios, negros, mulatos e brancos encontraram no ritual da 

festa ”oportunidade para recriar seus mitos, sua musicalidade, sua dança, sua 

maneira de vestir-se e aí reproduzir suas hierarquias tribais, aristocráticas e 

religiosas” (Del Priore, 2000:89). 

Conquanto criação de instituições religiosas ou do Estado, as festas 

sempre se transformavam em momentos de exacerbação. 

Para as camadas subalternas da população colonial, todavia, as 
celebrações configuravam-se como um espaço para a revolta ritualizada, 
território pleno de símbolos que anunciavam a insatisfação social. Insatisfação 
que se fazia presente na violência física, no obsceno do excesso corporal, na 
detração da autoridade mas também, e sobretudo, no riso. Riso que era 
nostalgia de unidade, desejo de reconciliação com o mundo e consigo 
mesmo, riso humano e, por isso mesmo, riso inseparável da tristeza (Del 
Priore, 2000:128). 

 
Para Rodrigues (1999), toda essa revolta deriva de uma cultura de 

“elite” que, como forma de segregação, passou a conviver, separadamente, em 

castelos, bibliotecas, universidades, escolas, catedrais, desprezando a cultura 

“baixa”, eufemicamente conhecida como folclórica, cujo objeto de interesse 

restringia-se exclusivamente a antropólogos, etnólogos e sociólogos. Para o autor, 

entretanto, é com essa “marginalização” que aflora o modo contemporâneo de 

pensar, agir e sentir.  

Pode-se dizer, portanto, que as festas foram poderosos instrumentos 

de que se serviram a política e a religião com o fito de imporem sua ideologia. 

Porém, à margem dessa cultura imposta e “oficial”, sobrevivia a cultura popular. A 

teoria desenvolvida por Roberto DaMatta sobre as “festas da ordem” e as “festas da 

desordem” são reminiscências  do Brasil Colônia, que se encontram em nossa 

história e — por que não dizer? — no mundo.  

Compactuo, portanto, com a tese da pesquisadora Rita de Cássia do 

Amaral, ao explicitar que as festas brasileiras não se resumem apenas na quebra do 
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quotidiano, como forma de escape e diversão; ao contrário, elas têm lugar sob a 

égide de objetivos e concepções diferentes entre os diversos grupos que as 

promovem.  

Sendo assim, necessário nos darmos conta de que festa estamos 

tratando, qual sua finalidade e significado, tanto para aqueles que a realizam quanto 

para a população, uma vez que, nos calendários oficiais dos Estados e municípios, 

pontificam inúmeras festividades (cívicas, religiosas, locais, regionais, nacionais etc). 

Ao optarmos por trabalhar com os rituais públicos das religiões afro-

brasileiras, especificamente, o candomblé, estaremos à margem dos calendários 

oficias. Por outro lado, enfocaremos uma tradição que faz parte da identidade 

brasileira (a festa, a música, a possessão, a dança, a indumentária apropriada para 

cada orixá: tudo isso está no centro dos rituais) e que vai de encontro às chamadas 

“festa da ordem”. 

 

 

2.2. Da Senzala ao Terreiro: o significado da festa para os negros 

 

Desde os tempos da Colônia, quando os negros viviam em suas 

senzalas sob o tacão de chicotes, festa, dança e êxtase sempre estiveram 

associadas, chegando mesmo a apresentar-se como uma característica da raça 

negra. Alguns historiadores aduzem que, graças a esses três elementos, o negro 

conseguiu manter sua cultura no seio de uma realidade tão aterrorizadora como a 

escravidão. 

Para quem vivia nesse ambiente hostil, o momento da festa servia 

como descanso, devoção, lazer, renovação de ânimo e perpetuação de valores, 

conquanto distantes de seu torrão natal.  

O africanista Nina Rodrigues, em seu livro Os Africanos no Brasil, 

destaca a importância da festa e da dança na cultura negra ao descrever que “ao 

som de ruidosos tambores e das melopéias africanas, tão monótonas, passavam os 
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negros noites inteiras e às vezes dias a fio em trejeitos e esgares coreográficos, em 

danças e saltos indescritíveis” (Rodrigues, 1977:155). 

Ressalta, ainda, o autor que música, dança, gesto e mímica 

funcionavam igualmente como forma de linguagem, à medida que substituíam a 

palavra, tornando-se, assim, um dos únicos meios que os negros tinham para se 

fazer compreender. 

Mas não só. Além de servir de linguagem, os diferentes tipos de dança 

e música, utilizadas nas festas africanas, deram origem a denominações distintas, 

oriundas, evidentemente, das diversas línguas por eles praticadas: dança de tambor, 

no Maranhão; maracatus, em Alagoas e Pernambuco; candomblés, batucajés, 

batuques, na Bahia, que — como se viu — foram o estopim de inúmeros atritos com 

a policia baiana, na época colonial.  

Aprofundando o trabalho de Nina Rodrigues, Arthur Ramos dedicará 

sua pesquisa etnográfica ao culto negro fetichista baiano e carioca, buscando 

compreender o ritual e os processos de magia, os fenômenos de possessão, o 

sincretismo religioso e os mitos negros. 

Nessa trajetória, Ramos também irá destacar a importância da festa e 

da dança nos costumes do negro brasileiro, dedicando, em seu livro, O Negro 

Brasileiro, um capítulo a essa questão nas festas de candomblé (1934:149): 

(...) entre os povos primitivos, todos os grandes atos da sua vida 
são acompanhados de mímica exuberante, o que constitui um passo para a 
dança ritual. Eles possuem danças e autos preparatórios da mesma forma 
que os jogos e brinquedos infantis (...) Quase sempre, a dança, entre os 
primitivos, é um capítulo de uma série de atos mágicos, que se chamam 
cerimônia. 

Diferentemente de Nina Rodrigues e Arthur Ramos, que atribuíam um 

certo primitivismo ao negro brasileiro, Gilberto Freyre traça, em Casa Grande & 

Senzala um paralelo entre índios e negros. Apoiado em Pitt-Rivers, “confronta as 

danças dos negros com a dos índios, salientando naquelas a espontaneidade de 

emoção exprimida em grandes efeitos de massa sem rigidez nenhuma de ritual com 

o compassado e o medido das danças ameríndias” (Freire, 2001:348). 
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Segundo Freyre (2001:348), as danças ameríndias assumem um 

caráter puramente dramático. “Apolíneos, diria Ruth Benedict, a quem devemos 

estudos tão interessantes sobre os povos que denomina apolíneos, em oposição 

aos dionisíacos”. Esse contraste é facilmente distinguível nos xangôs afro-

brasileiros: “ruidosos, exuberantes, sem nenhuma repressão de impulsos individuais; 

sem a impassibilidade das cerimônias indígenas”. 

Todavia, é com Édison Carneiro e Manoel Querino que o culto afro-

brasileiro começará a receber um tratamento especial, pois ambos, sendo negros, 

descrevem de maneira própria a culinária, as festas, as situações quotidianas e os 

hábitos culturais dos cultos afro-brasileiros.  

 Para Carneiro (1977:18), o surgimento dos candomblés data 

aproximadamente da primeira metade do século XVIII. O processo de surgimento do 

culto organizado não floresceu na zona rural, pois para mantê-lo, o negro 

necessitava de dinheiro e liberdade, o que só aconteceria nos centros urbanos: “a 

concentração de negros nagôs na Bahia, em fins do século XVIII, quando os 

mineradores, desinteressados das minas já não precisavam dos negros procedentes 

da Costa da Mina11, nem se dispunham a pagar os altos preços que os traficantes 

por eles pediam”, foram responsáveis pela organização do culto, juntamente com 

algumas divindades dos jêjes, que professavam uma religião próxima à dos nagôs. 

Dessa forma, “o modelo nagô se sobrepôs às diferenças tribais em 

matéria religiosa exatamente quando a massa escrava, acompanhando o fazendeiro 

e o minerador, se adensava nas cidades” (Carneiro, 1977:19).  

Na primeira metade do século XVIII, o negro urbano com dinheiro, mas 

ainda sem liberdade, cria, sob a orientação de seus senhores, as Irmandades do 

                                                                 
11 A Costa da Mina — linha setentrional do Golfo da Guiné — foi visitada pelos tumbeiros 
durante todo o século XVIII, e ainda depois, em busca de negros para os trabalhos de 
mineração: negros do litoral, nagôs, jêjes, fantis e axantis, gás e txis (minas), e negros do 
interior do Sudão islamizado, hauçás, kanúris, tapas, grúncis, e novamente fulas e 
mandingas. Desembarcados nas Bahia, que detinha o monopólio do comércio de escravos 
com a Costa da Mina, esses negros eram transferidos, pelo interior, para as catas de ouro e 
de diamantes de Minas Gerais. 
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Rosário e de São Benedito; e, na segunda metade do século, quando começa a 

viver independentemente, fusiona as suas religiões tribais, dando origem ao culto. 

Esse novo culto viveu, precariamente, sujeito aos azares da 
repressão policial, até a Independência e as agitações conseqüentes, feito e 
desfeito várias vezes. A fundação do candomblé do Engenho Novo, na Bahia, 
provavelmente em 1830, marca o início de uma nova fase na existência do 
culto organizado de origem africana (Carneiro, 1977:20). 

  
No início, as práticas rituais urbanas eram realizadas por etnias, em 

locais que recebiam o nome de “terreiros” ou “barracões”. Para Marlene Cunha 

(1986:46), “o terreiro aparecia assim, como uma nova forma de relação do indivíduo 

com a terra, porém, em condições urbanas. Ele vem justamente substituir a roça, a 

terra das pessoas que se deslocam da zona rural para a urbana”. 

É nos terreiros que os indivíduos aos poucos se organizam. 
Criam hierarquias de divindades, de posições ocupacionais para os 
participantes do ritual, que assumem seus cargos de acordo com o tempo de 
iniciação na seita. (Cunha, 1986:46) 

  
Tais práticas, hoje comumente chamadas “Festas dos Orixás”, foram 

descritas por vários autores, cabendo, contudo, à Rita de Cássia do Amaral, dar um 

maior relevo ao tema da festa e ao conjunto de valores que dela emerge, a ponto de 

influenciar o que denominou de estilo de vida do povo-de-santo. 

Segundo Amaral, o elemento festivo começa com a idéia de que os 

deuses vêm a terra para dançar, “comer” e vestir belas roupas, o que parece 

influenciar a visão de mundo do povo-de-santo: 

E é assim que se justifica o apelo da música, da festa e dos 
prazeres sensuais para o povo-de-santo que é fortemente ligado a eles, seja 
no candomblé, no pagode, na escola de samba, no futebol, no afoché, ou 
feijoadas e peixadas de fim de semana, etc.Ao mesmo tempo, há uma 
consciência de que todo esse ludismo, essa alegria, têm seu preço em termos 
de trabalho, dinheiro, empenho e  dedicação envolvidos. E sendo assim, a 
avaliação da qualidade e beleza desses eventos é feita, como observou 
Bourdieu (1983) tendo como padrão de referência o trabalho, a dedicação e 
custos envolvidos. O tempo e o número de pessoas envolvidas. Cria-se, a 
partir desses valores um habitus, cuja fórmula generativa é dada por eles que, 
por sua vez, criam um gosto específico (Amaral, 1992:167). 
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 A festa no candomblé, portanto, assume uma dimensão social, que 

rege os mais diversos aspectos da vida dos membros do grupo, dentro ou fora do 

terreiro, contribuindo para imprimir à vida um caráter festivo. 

 

 

2.3. Tem francês no candomblé 

 

Como salientaram as pesquisadoras Rita de Cássia do Amaral e Mary 

Del Priore, carecia a bibliografia acerca do tema festa de reflexões teóricas mais 

acuradas, porquanto estava voltada basicamente para o campo antropológico, com 

as pesquisas direcionadas às sociedades indígenas e africanas.  

Nas obras de alguns autores da Escola Francesa de Sociologia iremos 

deparar, contudo, com excertos que permitem uma reflexão sobre o termo: Caillois, 

Van Gennep, Isambert, Bataille e, sobretudo, Durkheim. 12   

Durkheim, porém, na obra As formas elementares da vida religiosa, 

distingue-se dos demais autores ao não buscar estabelecer uma diferenciação nítida 

entre festa e rito, contrariamente à tese dos estudiosos citados que conferem ao rito 

um traço indissoluvemente religioso e relegam o profano ao festivo.  

Veja-se, a propósito, o que diz Segalen (2002:92): 

Para Durkheim está claro que as festas apresentam 
características mistas, tendo sempre associado um viés sagrado ou 
sacralizante ao divertimento. Na verdade rito e festa se interpenetram sem, no 
entanto, cobrir-se totalmente: são campos secantes, caracterizados por sua 
definição espaço-temporal. 

 

Para Durkheim, as fronteiras que separam os ritos representativos das 

recreações coletivas são extremamente tênues, o que evidencia um traço distintivo 

importante da religião: “o elemento recreativo  e estético”. Pondera ele (1989:456):  

“(...) toda festa, quando, por suas origens, é puramente leiga, 
apresenta determinadas características de cerimônia religiosa, pois, em todos 
os casos ela tem por efeito aproximar os indivíduos, colocar em movimento as 

                                                                 
12 É a partir do livro de Durkheim, As formas elementares da vida religiosa, que os autores 
citados desenvolvem suas reflexões. 
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massas e suscitar assim estado de efervescência, às vezes até mesmo 
delírio, que deixa de ter parentesco com o estado religioso. O homem é 
transportado para fora de si mesmo,distraído de suas ocupações e de suas 
preocupações ordinárias. Assim, de ambas as partes, observam-se, as 
mesmas manifestações: gritos, cantos, música, movimentos violentos, 
danças, procura de excitantes que elevem o nível vital, etc. Observou-se 
muitas vezes que as festas populares levam a excessos, fazem perder de 
vista o limite que separa o lícito do ilícito, o mesmo se dá com as cerimônias 
religiosas que determinam como que uma necessidade violar as regras 
normalmente respeitadas.Certamente, não é, que não se devam diferenciar 
as duas formas de atividade pública. O simples júbilo, o corrobori não tem 
objetivo sério, ao passo que, no seu conjunto, uma cerimônia ritual tem 
sempre uma finalidade grave. Ainda será necessário observar que talvez não 
haja júbilo  onde não exista algum eco da vida séria. No fundo a diferença 
está mais na proporção desigual em que esses dois elementos são 
combinados. 

 

A teoria da festa, desenvolvida por Durkheim, recupera assim aqueles 

valores outrora questionados pelo Estado e pelos reformadores, mencionados por 

Peter Burke, em Cultura Popular na Idade Moderna. 

Com isso, podemos afirmar que, em todo tipo de festa, preponderam 

três características norteadoras, como também percebeu Amaral (1992): 

 
a) Superação das distâncias entre os indivíduos; 

b) Produção de um estado de efervescência coletiva ; e 

c) Transgressão das normas coletivas. 

 

Na visão de Durkheim, tanto no divertimento coletivo  como na religião, 

o indivíduo se dilui no grupo, passando a ser dominado pelo todo. Graças às 

tradições e à mitologia — conjunto das crenças comuns a esse grupo e por ele 

perpetuada —, o indivíduo irá exprimir a maneira como a sociedade representa o 

homem e o mundo. A festa , assim, serve para manter vivas as crenças, impedindo 

que elas se desvaneçam, que se apaguem da memória, revivificando os elementos 

essenciais da consciência coletiva. 

Através dela o grupo reanima periodicamente o sentimento que 
tem de si mesmo e de sua unidade; ao mesmo tempo, os indivíduos são 
reafirmados na sua natureza de seres sociais (Durkheim, 1989:448). 
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 Para Cailllois, a festa representa ainda um paroxismo de vida, pois 

rompe com as preocupações da existência diária, surgindo como um outro mundo, 

na qual o grupo se sente amparado e transformado por forças que o ultrapassam. 

Por alguns momentos, os indivíduos têm acesso a — como cita Durkheim 

(1989:456) — “uma vida menos tensa, mais livre, a um mundo onde sua imaginação 

está mais à vontade”. 

Como percebeu Amaral (1992:171), conquanto Durkheim dê a 

impressão de estender a todas as sociedades esse “mal-estar na civilização” da 

cultura ocidental hodierna, a contraposição entre “vida séria” e diversão não é 

absolutamente nova, manifestando-se, embora sob perspectivas e análises distintas, 

nos diversos estudos a respeito das teorias da festa. 

O divertimento (pressuposto da festa) é, desse modo, uma rápida fuga 

da monotonia quotidiana do trabalho pela sobrevivência, aparentando não ter, em 

princípio, qualquer outra utilidade. Os homens precisam da “vida séria” e sabem que 

sem ela a vida em sociedade se tornaria impossível. Daí por que a festa deixa de ser 

“inútil” e passa a ter uma “função”: reabastecer a sociedade de energia, de 

disposição para seguir em frente . Depois de cada cerimônia, depois de cada festa, 

os indivíduos retomam a seriedade de suas vidas imbuídos de mais ânimo, de mais 

coragem e, conseqüentemente, de maior disposição.  

Ainda que imponderável — e talvez, por isso mesmo, só explicável 

pelos deuses e orixás — a teoria de Durkheim parece inspirada nos rituais de 

candomblé, já que nesta também convivem, lado a lado, o religioso e o profano (a 

diversão).  

Em relação à superação da distância entre os indivíduos, apontada por 

Durkheim, essa “proximidade” pode ser percebida, no candomblé, no xirê, 

comumente conhecido como roda-de-santo. No xirê, círculo composto por filhos e 

filhas-de-santo, entoam-se cânticos e praticam-se as danças, girando-se em sentido 

anti-horário. Nele, não há distância entre extremos, a demonstrar que o candomblé a 
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tudo e a todos abriga, pois giram na roda, mulheres e homens, heterossexuais e 

homossexuais, brancos e negros, ricos e pobres, jovens e velhos.  

Para Pai Cido de Òsun Eyín, essa mescla contribui para reforçar a tese 

de que, nesse culto religioso, inexiste exclusão: aquilo que parece contraditório, na 

verdade, é complementar.  

 O círculo, importante símbolo no candomblé, parece expressar “a 

união do mundo pessoal e temporal do ego com o mundo impessoal e intemporal do 

não-ego. Esta união é a consumação e o alvo de todas as religiões: é a união da 

alma com Deus” (Jung, 1964:242).  

Ou, ainda, como expressa Reis, em Candomblé: a panela do segredo 

(2001:32): 

A roda formada no xirê, em particular, parte da recriação, do 
agora, do concreto, do provisório, e caminhando (dançando) chega ao eterno, 
ao permanente, ao transcendente, à origem, à criação.  

    
 Todavia, no mesmo instante em que se dilui no coletivo a 

individualidade pessoal, reforça-se a identidade religiosa individual construída dentro 

de um terreiro por meio do processo iniciático. Ao mesmo tempo em que todos são 

filhos do mesmo pai ou da mesma mãe-de-santo, pertencentes, portanto, à mesma 

nação, cada um tem um orixá pessoal, com características únicas, e que encontram 

sua expressão mais enfática justamente na festa de candomblé.  

Por outro lado, essa individualidade manifesta-se, privilegiadamente, 

nos momentos em que a coletividade, o povo-de-santo, se encontra reunida. Não 

resta dúvida, portanto, de que a festa — o ritual — reabastece de energia não só o 

grupo como também o indivíduo. A constante produção da festa permite a 

construção de sentimentos de solidariedade, pertencimento e afinidade. 

Na festa, ainda de acordo com Durkheim, a energia do coletivo atingiria 

seu ápice no momento de maior efervescência dos participantes, contrapondo-se 

aos dias calmos de trabalho e ao marasmo de sua existência. Entretanto, Cailllois 

(1950:97) ressalta que, se o tempo da festa é de alegria, é também de angústia: 
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O jejum, o silêncio, são obrigatórios antes da expansão final. Os 
interditos habituais são reforçados, certas proibições novas são impostas. Os 
transbordamentos e excessos de toda espécie, a solenidade dos ritos, a 
severidade prévia das restrições, concorrem igualmente para fazer a 
ambivalência da festa um mundo de excepção. 

  
 No candomblé, podemos perceber os dois momentos apontados por 

Callois: o tempo da alegria e o tempo da angústia. Antes da festa, há algumas 

restrições aos filhos e filhas-de-santo. Eles não podem ter relações sexuais, a 

Iabassê13 não pode estar menstruada, os tabus com a alimentação, o cuidado com o 

animal a ser sacrificado etc. O tempo da alegria começa ao estouro dos primeiros 

fogos, uma espécie de aviso para os deuses e para os presentes que a festa vai 

começar. 

Ao som dos atabaques, os filhos e filhas-de-santo adentram o 

“barracão”, envergando suas vestes rendadas e engomadas, como verdadeiros 

deuses e deusas africanos. Em ritmo cadenciado e entoando canções em iorubá, 

vão formando a roda-de-santo. A cada canção, um toque e um movimento diferente, 

similar a uma representação teatral, na qual são revividas as histórias dos deuses e 

do povo-de-santo. Imbuída da convicção de que ali se representam os mitos, a 

comunidade faz da festa dos orixás aquilo que Duvignaud chamou de “festa de 

representação”. 

O ápice da festa ocorre no momento em que o primeiro filho ou filha -

de-santo entra em transe, representando a chegada da divindade. Com gestos 

precisos e vigorosos (no caso de Ogum) ou sutis e sensuais (Oxum), o “barracão” 

explode em alegria.  

Os deuses saem, momentaneamente, de cena, para retornar ricamente 

paramentados, portando coroas, manejando cetros, abanando leques, empunhando 

espadas, sob uma coreografia feérica em que se misturam saltos, gritos, 

                                                                 
13 Iabassê – cozinheiras dos terreiros que se dedicam, com votos religiosos, ao preparo do 
cardápio ritual – que tem importante papel nos terreiros, onde os alimentos, pelos seus 
sentidos funcionais e propiciatórios, funcionam para agradar, aplacar, inovar ou cultuar os 
deuses africanos e também provocar o paladar dos homens. 
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circunvoluções, trazendo à vida o sublime, o transcendente: “São os personagens 

principais do drama religioso” (Amaral, 2002:48).  

Oxalá14 

 

                                                                 
14 Filho de Oxalá paramentado. Fotografia de Inácio Teixeira (1991). 
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Filha de Oxum paramentada. Fotografia de Inácio Teixeira (1991). 

Oxum 
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EXU15 

 

 

 

                                                                 
15 Filho de Exu paramentado. Fotografia de Inácio Teixeira (1991). 
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Iemanjá16 

 

 

 

                                                                 
16 Filha de Iemanjá paramentada. Fotografia de Inácio Teixeira (1991). 
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A efervescência, que daí advém, enleia a todos, e o “barracão”, tomado 

pelos cânticos e pelas palmas, propaga uma energia que contagia um por um, 

contribuindo para que deixem em segundo plano seus dramas diários e vivam a 

festa.  

Essa efervescência é analisada por Durkheim (1989:546) como um 

elemento que altera as condições da atividade psíquica: “As energias vitais são 

superexcitadas, as paixões mais vivas, as sensações mais fortes”:  

Também para Callois, Hubert e Mauss, a reunião de muitas 
pessoas, que se movimentam, que dançam, cantam e gritam etc., contribui 
para a produção de grande quantidade de “energia”, que é redistribuída para 
todos os participantes. Esta questão se evidencia quando os autores falam 
sobre sacrifício. Para eles, o sacrifício implica uma consagração, ou seja, é a 
transformação de um objeto profano em sagrado. Não é o caso de explicar 
aqui, a argumentação desses autores; é suficiente dizer que a vitima, por sua 
transformação em objeto sagrado, entra em contato com forças religiosas 
que, na teoria de Durkheim, representam a forças vitais que mantêm vivo o 
tecido social (Caillois, 1950, Mauss e Hubert, 1968, apud Amaral, 1992). 

 
 
Como se viu, a festividade comporta contrastes, sagrado versus 

profano, individualidade versus coletividade, divertimento versus violência. Daí ser a 

festa a expressão desenfreada dos sentimentos normalmente reprimidos. 

Essa espécie de descomedimento traz consigo os excessos: o exagero 

seria assim uma expressão real da intensidade com que se vive a festa. Alterações 

dos hábitos se revelam no esmero dos trajes, na estranheza dos ornamentos, na 

voragem com que se consomem comida e bebida. Em algumas sociedades há um 

relaxamento temporário dos preceitos sexuais e tabus alimentares.  

Na visão de Callois a festa deveria ser definida como o paroxismo da 

sociedade, pois ela purifica e renova ao mesmo tempo. Desta forma, atinge o ponto 

culminante não somente no aspecto religioso, mas também no econômico, pois ela 

faz circular riquezas.  

Para Amaral (1992:80), esse fato acaba gerando o que chama de 

“pauta de consumo específica do povo-de-santo”: concentrações de mercados 

especializados na comercialização de produtos que serão utilizados nos cultos afro-
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brasileiros (Feira de São Joaquim, em Salvador; o Mercado de Madureira, no Rio de 

Janeiro, por exemplo). Na grande São Paulo, de acordo com uma pesquisa realizada 

pela autora junto à Associação Comercial de São Paulo, estima-se que existia, à 

época, cerca de 6.000 estabelecimentos desse tipo. 

Vogel, Mello e Barros (1998) destacam que a ida às compras, seja a 

mercados, feiras-livres ou lojas, torna-se um momento de encontro, transações e 

busca de novidades sobre o mundo do candomblé, contribuindo, ainda, para se 

fazer amizade e inimizade.  

Sendo um lugar de troca, movimento e transitoriedade, o mercado é 

regido por Exu17, o grande princ ípio dinâmico do candomblé: 

Esquecê-lo, quando se vai às compras, é nefasto para os 
negócios. Por isso, quase sempre encontramos, junto à entrada do mercado, 
um assentamento sumário, onde se deposita o tributo devido ao senhor-dos-
limiares e das passagens (Vogel, Mello e Barros,1998:07). 

 
As compras também representam, no candomblé, um importante rito 

de passagem ou iniciação realizado pelo abiã 18, que, sempre acompanhado do 

ebômin 19, traz consigo uma lista de compras. Como neófito , e portanto 

desconhecedor de muitas coisas, o abiã deve prestar a máxima atenção e perguntar 

o menos possível. As compras, assim, têm igualmente um caráter pedagógico de 

iniciação. A ascensão hierárquica do abiã, dentro do culto, dependerá de seu 

domínio em relação às compras: quanto maior seu conhecimento, maior seu êxito 

nas obrigações.   
                                                                 
17 Exu. Sua relação com o mercado se explica pelo relato mítico: coube a Exu a restauração 
do sacrifício e, com ele, tanto os deuses como os homens se tornaram seus devedores. Os 
primeiros, porque voltaram a ter comida e bebida com fartura. Os últimos porque, por meio 
do oráculo, puderam conhecer o futuro e a vontade dos orixás. Graças a isso, tiveram não 
só motivo, como também meios, para se comunicar com as divindades, dispondo 
favoravelmente a seus anseios de bem-viver. Retornaram, assim, à prática piedosa do 
dispêndio sacrificial, retribuindo, por intermédio dele, a benevolência divina. A pedra angular 
da piedade afro-brasileira é o sacrifício. Sem ele nenhuma passagem pode efetuar-se com 
êxito. Os sacrifícios, no entanto, requerem que se ofereçam aos deuses as coisas de sua 
preferência. Como saber quais são? “Afanya” Ifá nos dirá. Quaisquer que sejam, no entanto, 
é no mercado que vamos encontrá-las. E Exu será seu portador. 
18 Abiã.Posição inferior da escala hierárquica dos candomblés ocupada pelo candidato antes 
de seu noviciado; em iorubá significa “aquele que vai nascer”.  
19 Ebômin. Pessoa veterana no culto; título adquirido após a obrigação de sete anos. Opõe-
se a iaô, sendo equivalente a vodunci. 
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A festividade no candomblé converte-se, assim também, num momento 

para se expressar plenamente os sentimentos, para o viver intenso, dentro e fora do 

terreiro, resultando em alegria e bem-estar. O sucesso de uma festa é mensurado 

pela intensidade da diversão, da qual todos participam.  

Elas [as festas] constituem uma ruptura na obrigação do 
trabalho, uma libertação das limitações e das sujeições da condição de 
homem: é o momento em que se vive o mito, o sonho. Existe-se num tempo, 
num estado, em que a única obrigação é despender e despender-se a si 
mesmo (Caillois,1950:123). 

 
Tais excessos na comemoração, contudo, não descaracterizam aquilo 

para o qual Harvey Cox chamou a atenção: a festividade não é superficial nem 

frívola. Admite ela o elemento trágico, à medida que não escamoteia a realidade da 

injustiça e do mal. Ao contrário, tanto mais autêntica será ela quanto mais admitir e 

superar a realidade negativa. “Uma religião anti-séptica se encolhe à face da culpa e 

do terror, bem como do eros e da folgança. Torna-se chato e anêmico o seu mundo” 

(Cox, 1974:29).  

Daí por que os adeptos do candomblé (negros, pobres, homossexuais, 

anciães) fazem da festa dos orixás um verdadeiro acontecimento para suas vidas, já 

que, não lhes sendo estranhos o sofrimento e a opressão, são capazes, por isso 

mesmo, de celebrá-la com maior intrepidez.  

Muitos trabalham anos a fio para ter, um dia, a condição de 
oferecer uma esplêndida festa em honra de seu orixá, para fazê-lo do modo 
mais perfeito possível. Pierre Verger, etnólogo francês, pensava que essas 
“horas de glória” criam um sentimento de honra e prestigio que ultrapassa os 
muros do terreiro. O candomblé é uma religião de exaltação da 
personalidade. Ela faz com que as pessoas se sintam honradas. Uma 
vendedora de acarajé tem prestígio. Compra-se dela com muito mais respeito 
porque ela é filha de Oxum, de uma deusa, porque sua deusa baila bem. A 
gente não se sente humilhado ( Amaral, 2002:47) 

  
Constata-se, pois, facilmente que o candomblé ainda guarda em suas 

tradições o princípio da festa proposto por Durkheim, subvertendo a ordem 

contemporânea, calcada numa “ética pequeno-burguesa”, e enquadrando-se naquilo 

que Roberto DaMatta denominou “festas da desordem”. 
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Graças à efervescência, à superação da individualidade e à 

transgressão das normas coletivas — ingredientes essenciais da festividade —, as 

festas constituem um ingrediente essencial à vida humana. “Sua perda afeta as 

raízes do homem no passado e rebate o seu avanço para o futuro. Entorpece sua 

sensibilidade psíquica e espiritual” (Cox,1974:31). 

Ser feliz, portanto: eis a verdadeira missão do homem na terra, 

segundo os cânones do candomblé. E para que isso aconteça, é necessário cultuar 

seu orixá e festejar sua descida a terra. 

 

 

2.4. Ética e Estética no candomblé: fé e corpo 

  

Traçando um paralelo entre a impressão produzida num religioso 

mexicano frente a um culto protestante americano, Cox (1974:29), citando F. C. 

Northrop, sugere essa celebração com sua “pregação excessivamente verbal, seu 

daltonismo estético, sua tepidez e frieza emocional devem aparecer-lhe como tudo, 

menos religião”. 

Não é outra a impressão que se tem ao se adentrar o mundo do povo-

de-santo. Em primeiro lugar, a palavra ganha uma dimensão parcimoniosa, 

desprovida de excessos: “na ‘lógica’ das religiões afro-brasileiras, a palavra falada é 

considerada uma importante fonte de axé 20 (força vital) e veículo de poder sagrado” 

(Silva, 2000:44). A quebra do silêncio, em alguns momentos, é considerada falta de 

respeito.  

Em segundo lugar, refoge ao candomblé todo e qualquer daltonismo 

estético (na feliz expressão de Northrop). Com efeito, cores, sabores, gestos, 

cheiros, sons — tudo participa dos rituais públicos e privados do povo-de-santo. A 

                                                                 
20 Axé. Termo de múltiplas acepções no universo dos cultos. Designa principalmente o poder 
e a força vital.  
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“tepidez” e a “frieza emocional” cedem espaço ao calor da música e à animação da 

dança.  

Por outro lado, Reginaldo Prandi (1991a:211) aponta um elemento 

interessante do candomblé, no que diz respeito ao distanciamento e aproximação do 

mundo. Ao estabelecer uma distinção entre religiões éticas e não-éticas, entende ele 

serem estas “uma alternativa importante para diferentes segmentos sociais viverem 

numa sociedade em que ética, código moral e normas de comportamento estritas 

podem valer pouco, ou comportar valores muito diferentes”.  

Nas religiões éticas, a mística extática, a experiência religiosa do 
transe (que é o caso do candomblé), dá lugar ao experimentar a idéia de 
dever, retribuição e piedade para com o próximo, que é o fundamento 
religioso – e da religião – o modo de vida, a razão da existência e o meio de 
salvação. A transgressão deixa de estar relacionada com a impropriedade 
ritual para ser a transgressão de um princípio ético, normativo. Nesse tipo, a 
religião é fonte e guardiã da moralidade entre os homens, já que Deus é a 
potência ética plena e em si (Prandi, 1991a:211/212). 

 

Conclui-se, portanto, que o candomblé se enquadra perfeitamente na 

classe de religiões ditas mágicas e rituais, pois, diferentemente das chamadas 

religiões éticas, “fonte e guardiã da moralidade entre os homens, já que Deus é a 

potência ética plena e em si” (Prandi,1991a :212),  no culto afro-brasileiro, os deuses 

assemelham-se aos homens, municionados de virtudes e defeitos 21. Nas narrativas 

mitológicas, os orixás são preguiçosos, namoradores, pacientes, invejosos, 

impetuosos e vingativos: 

(...) inteiramente desprovidos de moralidade, e, tanto quanto os 
homens, passíveis de suborno, mediante o sacrifício, e coagidos por 
procedimentos mágicos que fazem com que os homens venham a se tornar, 
pelo conhecimento que estes acabam tendo dos deuses todos, mais fortes do 
que os próprios deuses” (Weber, apud Prandi,1991a: 212). 

 

Dada tal peculiaridade, as religiões mágicas não se caracterizam pela 

dualidade entre bem e mal, nem pela disputa entre essas duas forças, característica 

das religiões ocidentais e de algumas orientais. A obrigação a que se submete o 
                                                                 
21 Características das quais não diferem os deuses gregos. Não é em vão que Joana, em 
seu desespero, clama a todos os “Orixás do Olimpo” (Gota d’água, de Paulo Pontes e Chico 
Buarque).  
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adepto, ali, é cumprir exclusivamente os preceitos, a fim de engendrar as forças do 

mundo (natural ou não natural) contra as forças negativas que reinam no mundo 

terreno, com o fito de abrir caminho para o sucesso e atingir o bem-estar.  

Disso se pode concluir que a ética no candomblé não pressupõe fazer 

com que o indivíduo passe a enxergar o mundo com olhos outros: “Quando alguém 

abraça o candomblé como religião, não é necessário que se opere mudança em sua 

maneira de se ver e estar-no-mundo” (Prandi, 1991a: 213). Ao contrário: busca ele 

aqui, no próprio mundo, os meios necessários para atingir a felicidade, aliás, única 

missão do homem na terra. 

Diversamente do que se passa com outras religiões, em especial a 

católica romana, o adepto do candomblé necessariamente não internaliza valores 

morais com o objetivo de atingir um mundo outro, além deste em que vive. Na 

verdade, as regras que aprende no terreiro relacionam-se com a forma com que se 

deve portar nesse espaço, razão pela qual se faz possível compreender a “ética no 

candomblé como sendo a viabilização de si mesmo, pautada numa relação de 

conduta entre o fiel e seu orixá, seus parentes-de-santo e com a casa de 

candomblé”.  

O exercício da fé é rotinizado através da constante busca entre 
aquilo que o adepto é e tem e aquilo que ele gostaria de ser e ter. É 
sobremaneira importante confiar inteiramente na mãe-de-santo e, guiado por 
ela, aprender e repetir ad aeternum as fórmulas rituais (Prandi, 1991a: 213). 

 
Assimiladas tais regras de conduta, percebe-se claramente que a ética 

no candomblé se constrói pela experiência vivida no quotidiano do terreiro. A essa 

experiência — advinda, conseqüentemente, com a apreensão de tal “ética” —, 

contrapõe-se e complementa-se o corpo, elemento concreto, que deixa exposto, na 

própria carne, por meio de incisões e cortes, a sabedoria afirmada no processo de 

iniciação e o ingresso no grupo. E é no corpo e com o corpo que o adepto passa a 

atuar — síntese dos elementos estéticos que a ele acompanham: indumentárias, 

cores, comidas, objetos sagrados. A união, portanto, do visível e do invisível, do 
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concreto e do abstrato, do “corpo” e da “alma”, atinge seu clímax na festa, 

representada pelas danças de transe.  

O corpo no candomblé não é, portanto, apenas um veículo da alma ou 

um receptáculo que contém algo etéreo — espírito, alma —, mas, como destacou 

Juana E. dos Santos (2001:44), “no candomblé, ele é concebido como um 

verdadeiro altar vivo, e em comunicação contínua com o mundo da natureza que o 

abrange. A sua forma, as suas cores, a sua postura o ligam à natureza”. 

Sendo assim, o corpo ganha relevância extraordinária no candomblé, 

não só nas festas, quando, por meio da dança de transe, manifesta e exterioriza seu 

orixá, como também no quotidiano, quando, assumindo posturas e modos 

específicos, deixa-se facilmente identificar-se, aos olhos de iniciados, com seu 

próprio orixá.  

Essa forma de concepção de corpo no candomblé configura um modo 

de apreensão e representação do mundo pelos indivíduos e pelo grupo, entendido 

aqui como o conjunto dos instrumentos de que dispõe a mediação simbólica (língua, 

leis, ciências, artes e mitos), depositando nas mãos do indivíduo ou do grupo o 

conhecimento imediato e concreto do real.  
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CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mediações simbólicas do corpo 

 

  

 

Assusta-nos pensar na poesia, na arte, nos 
sentimentos e pensamentos encarnados. 
Uma poesia emanando do corpo, 
pensamentos que saem do espírito tanto 
quanto do cérebro ou das mãos. 

(Freire, 1991:29) 
 

 

 

 

Como se viu, diferentemente do que concebeu a cultura filosófica 

ocidental, o corpo, no candomblé, não é compreendido como um receptáculo no 

qual convivem elementos preciosos e etéreos, tais como alma ou espírito.  Não se 

entrevê, no culto afro-brasileiro, uma realidade que seja distinta do espírito. 
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Historicamente, esse pensamento dicotômico (corpo versus alma) 

presente no ocidente surge na Grécia, a partir do século IV, com Platão, abrindo 

caminho para essa concepção dual, que se espraiou por todo o nosso mundo. 

O pensamento platônico, contudo, só poderia ser explicado, em termos 

históricos, sob a óptica das matrizes religiosas da Grécia antiga. Nestas convivem 

dois tipos de religião: a pública e os mistérios, dos quais o mais importante, sem 

dúvida, é o orfismo 22. 

Modelo inspirado na representação dos deuses e do culto introduzido 

por Homero e classificada pelos estudiosos como uma forma de “naturalismo”, a 

religião pública tem em seus deuses forças naturais personificadas. “Assim, o que 

ela pede, ao homem não é — e não pode ser — que ele mude a sua natureza, ou 

seja, se eleve acima de si mesmo, mas ao contrário, que ele siga a sua própria 

natureza” (Reali, Giovani, 1990:17). 

Crença praticada por grupos descontentes com o culto oficial (o 

orfismo, entre eles), os mistérios, por sua vez, contrariamente à religião pública que 

encontrava em Homero um homem mortal, ressaltavam a morte como o fim da 

existência do homem e proclamavam a imortalidade da alma. Dessa forma, os 

                                                                 
22 Chama-se “orfismo’’ a doutrina propagada pelos adeptos dos mistérios órficos e dos ritos 
ligados a tal doutrina. Esses ritos baseiam-se numa mitologia: a de Dioniso, filho de Zeus e 
Perséfone, que foi devorado pelos Titãs, salvo o coração, entregue a Zeus por Atena. 
Destruídos os Titãs pelos raios de Zeus, emergiram de suas cinzas os homens, cuja 
existência alberga em seu intimo o mal dos Titãs e o bem de Dioniso. Dioniso nasceu 
novamente do coração engolido por Zeus. Essa ressurreição é fundamental na doutrina 
órfica e em seus ritos: por um lado, levou à crença na transmigração; por outro, à 
abstinência da carne. Atribui-se ao poeta Orfeu (século IV a.C.) ter fixado os pontos 
essenciais de tal mitologia e doutrina nos chamados “hinos órficos”. Do ponto de vista 
filosófico, interessam sobretudo os testemunhos que há sobre o orfismo em Pitágoras, em  
Empédocles (As purificações ) e em Platão. O orfismo apresenta-se, aí, como uma das 
religiões de mistérios, oscilando entre o mágico-religioso e o filosófico. A questão é, não 
obstante, muito complicada. Até pouco tempo acreditava-se que o orfismo filosófico era uma 
depuração do orfismo mitológico. Supunha-se, além disso, que tinha existido uma seita 
órfica da qual Pitágoras aproveitou parte de seus ensinamentos. Contudo, Dodds mostrou 
que o contato com as culturas xamanísticas pode perfeitamente explicar as idéias órficas da 
“excursão psíquica” da alma, a afirmação da possibilidade de presença desta em vários 
lugares ao mesmo tempo, a idéia do corpo como sepulcro da alma, e outras doutrinas 
análogas. Segundo essa interpretação, a doutrina da separação entre o corporal e o anímico 
não provém da tradição grega, a qual concebia (inclusive depois do orfismo) que o corpo e 
alma são realidades equivalentes (Mora, 1993: 540). 
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órficos concebiam o homem segundo um esquema dualista que contrapõe corpo e 

alma:  

O núcleo das crenças órficas pode ser resumido como segue: 
a) No homem se hospeda um princípio divino, um demônio 

(alma) que caiu em um corpo em virtude uma culpa original. 
b) Esse demônio não apenas preexiste ao corpo, mas também 

não morre com o corpo, estando destinado a reencarnar-se em corpos 
sucessivos, através de uma série de renascimentos, para expiar aquela culpa 
original. 

c) Com seus ritos e suas práticas, a “vida órfica” é a única em 
condições de pôr fim ao ciclo das reencarnações, libertando assim a alma do 
corpo. 

d) Para quem se purificou (os iniciados nos mistérios órficos) há 
um prêmio no além (da mesma forma que há uma punição para os não 
iniciados).  (Reale & Antiseri, 1990:18.) 

 

Frente a esse novo sistema de crenças, o homem vislumbrava, pela 

primeira vez, dois princípios contrastantes e em luta: a alma e o corpo, rompendo 

com a visão naturalista das religiões públicas e instituindo um novo paradigma, que 

levará o homem a compreender a necessidade de coibir impulsos ligados ao corpo, 

a fim de se buscar a purificação do elemento divino, para um bem-viver.  

Pode-se dizer, portanto, que dessas matrizes religiosas originaram-se 

duas formas de mediações simbólicas 23 no mundo antigo. 

A primeira, segundo a qual tudo é reversível, ensinava não haver uma 

linha demarcatória entre vida e morte, bem e mal, céu e terra, conforme se lê em 

Eurípides: “quem pode saber se o viver não seja o morrer e o morrer não seja o 

viver?” (Platão, 1989:450).  

A segunda forma de mediação simbólica seria a disjuntiva, que não 

dialoga com as questões dicotômicas, mas, ao contrário, segrega-as, colocando-as 

em extremos: o bem contra o mal, a vida contra a morte. Para Bastide (1968), a 

                                                                 
23 Mediações simbólicas é um conceito desenvolvido por Muniz Sodré, no artigo 
“Corporalidade e Liturgia Negra” (Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. n.º 25. 
Rio de Janeiro 1997). Defende ele a idéia de mediação simbólica como um modo de 
apreensão e representação do mundo pelos indivíduos e grupos. Esse conceito surgiu com 
a noção de cultura, compreendida aqui como o conjunto dos instrumentos de que dispõe a 
mediação simbólica (língua, leis, ciências, artes, mitos) para permitir ao indivíduo ou ao 
grupo a abordagem do real. 
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partir desse momento se dá, na história do Ocidente, a substituição da ordem mítica 

por uma ordem artificial, fabricada por gramáticos e matemáticos.  

A linguagem ganha, assim, corpo, representada pela gramática, sintaxe 

e por regras lógicas. Nada terá sentido fora das palavras. Recaindo a ênfase sobre a 

palavra e a escrita, dá-se início a um processo cultural caracterizado por um 

conjunto de signos ligados por regras fixas, que leva a uma construção metafísica de 

pessoa, que prima pela relação olho-cérebro, materializada nos discursos 

dicotômicos apontados acima. Para Sodré (2000:457), “nessa trama o corpo é 

considerado ontologicamente diferente do sujeito”. 

Esse princ ípio serviu de fundamento para as religiões postularem a 

filosofia da salvação, pautada na carga de merecimento individual, na qual esses 

valores não dialogam entre si.  Pode-se, portanto, dizer que essa lógica se opera em 

nosso mundo ocidental, desde Platão até o cristianismo. 

Nas civilizações africanas analisadas não se encontra, contudo, a 

questão da disjunção, ou seja, a nítida divisão entre vida e morte ou entre o mundo 

terreno e o dos espíritos.  

(...) a África continua a conservar nas palavras seus valores 
subjetivos, coletivos e culturais. O africano vê em tudo que percebe através 
dos seus sentidos coisa diversa da que ele vê — descobre o Outro, isto é, o 
sagrado, através dos minerais, vegetais ou animais. Não é a palavra do 
homem que significa e circunscreve os objetos; são os objetos ou coisas, que 
são “palavras”, para o africano (Bastide, 1968:7/8). 

 

Com apoio em Bastide, pode-se, por conseguinte, dizer que a cisão 

das civilizações africana e ocidental parte, paradoxalmente, da mesma experiência 

comum, qual seja, a unidade entre vivos e mortos. 

Para o pensador francês, essa separação entre as duas grandes 

civilizações se dá da seguinte maneira:  

Uma, para “exteriorizar” os mortos e assim livrar-se dos 
mesmos, colocando-os em um cosmo harmonizado, onde têm lugar 
consagrado tradicionalmente — a outra, para interiorizar os mortos, e assim 
deixar-se possuir, inconscientemente, por eles. No primeiro caso, 
encaminhamo-nos para o culto, que finalmente se transformará no culto dos 
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ancestrais; no outro, caminhamos para a loucura ou pelo menos para a porta 
que a ela conduz  24 (Bastide, 1968 :09). 

 

Assim, na visão do autor, as civilizações africanas são simbólicas, pois 

os vivos e os mortos constituem uma mesma comunidade — a esta relacionados por 

meio da ancestralidade —, em que nascimento e morte não são fatores meramente 

biológicos.  

Através dos sonhos, das confrarias de máscaras, dos relicários, 
a comunicação nunca é interrompida entre os dois mundos, que continuam – 
embora por meios diferentes – a dialogar incessantemente, a ajudar-se 
mutuamente, a controlar-se para o bem comum de uns e outros 
(Bastide,1968:9). 

 

Para Reginaldo Prandi (2000:178), estudioso das religiões afro-

brasileiras, “o morto vira antepassado e deve ser nutrido para ser incluído no grupo 

social e poder exercer a sua função na sociedade. Por isso a morte é a continuação 

da vida e essa não é o único valor absoluto”.  

Não é outra, aliás, a visão de Pai Cido de Òsun Eyín:  

O Candomblé é uma das religiões que têm a morte como realidade de 

vida. Daí por que, não havendo morte, não há como se falar em ancestrais. 

Entendemos, assim, ser possível estarmos, perante nossa comunidade, mortos e 

vivos. Nós não desaparecemos, só desaparecemos na carne e não no mistério. 

Nosso espírito se tornará vivo perante a comunidade. Há uma comunidade de 

ancestrais, que cultuamos em uma outra dimensão 25. 

                                                                 
24 Com essa colocação, o autor questiona a formulação de Freud sobre a relação entre os 
fenômenos religiosos e os obsessivos, baseada nas neurosoes que acomete seus 
pacientes. Para Bastide, Freud chegou a uma conclusão errônea, ao afirmar que a religião 
nascia da obsessão, sendo ela sua exteriorização ou institucionalização. O grande problema 
foi o Ocidente, que, ao abandonar o culto aos mortos, exterior e institucionalizado, contribuiu 
para que eles se tornassem formas obsessivas no nosso inconsciente. A loucura seria a 
forma patológica do sagrado, ou seja, a recompensa final. Na visão de Bastide, os mortos 
têm necessidade de falar-nos, chamar-nos à ordem, pedir-nos favores, e, ao não serem 
ouvidos, encontram outra linguagem: as imagens obsessivas. Essas imagens são as que os 
psiquiatras e psicanalistas denominam de “fantasmas” interiorizados muitas vezes nas 
imagos maternas e paternas. 
25 Para Prandi (2001b:49), entre os iorubás tudo acontece em três planos: o Aiê, que e este 
nosso mundo, o do tempo presente; o Orum, que é o outro mundo, a morada dos deuses 
orixás e antepassados, o mundo mítico do passado remoto; e o mundo intermediário dos 
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Após o axexê 26, cerimônia feita para o desligamento do espírito que se   

foi, ou seja o ancestral, este retorna à nossa comunidade com a representação do 

barro, da argila, do assentamento do ibá 27. Porque o ibá não morre, não vai. Ao 

falar ibá, estou dizendo o assentamento 28 daquela pessoa.  

Quando eu morrer, haverá uma cerimônia de axexê. Durante um certo 

período, a casa vai ficar em luto, porque eu estou “novinho de morto”, e todos estão 

pensando e planejando meu axexê. Realizado o axexê, meu assentamento de Oxum 

não pode ser despachado, ele não vai embora. Eis porque, de alguma forma, eu 

fico, porque Oxum fica. Eu não fico em carne, mas o assentamento que todo ano fez 

a comida de Oxum, que todo ano cumpre aquele ritual de função, de obrigação e de 

axé, isso continua. Então, eu vou estar presente todo ano aqui nesta casa, porque o 

ibá de minha Oxum vai comer. A partir do momento em que o ibá de minha Oxum 

vem para o chão, aliado a todo preceito e a comida que dentro dele existe, 

automaticamente não só estarei na lembrança de todos como também serei 

festejado junto com Oxum” (Pai Cido de Òsun Eyin – Entrevista realizada em 

23/03/02). 

Por acreditar nesse princípio de ancestralidade, as civilizações 

africanas, e, no Brasil o candomblé, promovem uma verdadeira união entre o macro 

e microcosmo, estabelecendo uma relação dialógica contínua, em que não é 

possível colocar a morte como fim e o nascimento como início.  

Laburthe-Tora e Warnier (1997) acreditam que o processo de iniciação 

entre essas civilizações tradicionais tomam em geral um matiz religioso e cósmico 

                                                                                                                                                                                                           
que estão aguardando para renascer. Este mundo dos que vão nascer está próximo do 
mundo aqui-e-agora, o Aiê, e representa o futuro imediato, atado ao presente pelo fato de 
aquele que vai nascer de novo continua vivo na memória de seus descendentes, 
participando de suas vidas e por eles alimentados, até o dia de seu renascimento como um 
novo membro de sua própria família.   
26 Ritual fúnebre do Candomblé. 
27 Ibá ou Igbà – assentamento de orixá; panela onde se guardam os objetos sagrados dos 
deuses e se faz o sacrifício. 
28 Assentamento – Objetos ou elementos da natureza (pedra, árvore, etc) cuja substância e 
configuração abrigam a força dinâmica de uma divindade. Consagrados, são depositados 
em recintos apropriados de uma casa-de-santo. A centralidade do conjunto é dada por um 
òta, pedra-fetiche do òrìsà.   
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próprios, especialmente por sua insistência no contraste e complementaridade mata  

versus aldeia, vivos versus mortos.   

Como a sagração real, como o sagrado em geral, estes grandes 
rituais são multifuncionais e polissêmicos. Certamente educativos, pela força 
de inscrição de marcas sociais, eles celebram a aliança com os mortos ou 
com a natureza, podendo ainda assumir outras significações (...) (Laburthe-
Tora e Warnier ,1997:210). 

 

A inscrição de marcas sociais, referida no capítulo anterior, é talhada, 

em geral, no próprio corpo 29, por meio de pinturas e incisões, que representam a 

passagem ou entrada nesse grupo secreto. Segundo essa concepção, o corpo — 

não compreendido aqui de maneira disjuntiva, como já se viu — funciona como 

estabilizador entre os elementos cósmicos, individual e social, ou seja, trata-se de 

lugar simbólico em que se irradia toda a condição humana e, conseqüentemente , o 

principal espaço de troca. 

Diferentemente das civilizações africanas, a alma ganha assim, em 

nossa sociedade ocidental, um valor excessivamente simbólico, reduzindo o corpo a 

seu silêncio. De acordo com Sodré (2000:458), alguns filósofos da modernidade 

compreenderam esse como “prova de saúde, no sentido de que a calmaria dos 

órgãos (das sensações visuais, térmicas, cinestésicas), portanto o esquecimento do 

corpo pelo sujeito da consciência, indicaria bem-estar físico e mental”.  

Eivadas de símbolos, para as civilizações africanas, o corpo foi e é 

percebido por um viés distinto, valendo-se dos rituais iniciáticos, nos quais vida e 

morte (simbólica) não mais estão reclusas ao individual, mas, ao contrário, 

competem aos fatos sociais, em que o corpo passa a fazer parte de “uma parcela do 

comunitário e nele circulando a ordem simbólica que, por sua vez, compõe as 

energias do corpo humano com aquelas dos outros seres humanos, dos animais, da 

                                                                 
29 As mutilações corporais, como escarificações, tatuagens, talho em dentes etc., têm por 
efeito inscrever (dolorosamente) no corpo a memória da iniciação, marcar na ordem natural 
um acontecimento cultural. Seu objetivo é significar a “puberdade social”, a obtenção do 
status que compreende os direitos e deveres dos adultos, e não a puberdade física, em 
relação à qual o rito é freqüentemente avançado ou atrasado. Na iniciação só dos beti, uma 
mesma promoção podia reunir meninos e impúberes (de sete ou oito anos) e homens de 
mais de vinte anos já casados (Laburthe-Tolra  e Warnier, 1999: 208) . 



65 

terra e do céu” (Barbára, 2002:58). A vida nos rituais iniciáticos, portanto, se 

coaduna com o grupo social, ganhando novo significado, libertando-se, 

conseqüentemente, das amarras solitárias que subjugam o indivíduo. 

Neste passo, há que se levar em consideração o corpo enquanto 

experiência vivida e sua relação intersubjetiva, já que está ele associado à idéia de 

experiência enquanto modo de estar-no-mundo. Trata-se, pois, de um corpo em 

situação, segundo Merleau-Ponty.  

Para esse autor, todas as atividades humanas são formas de uma 

práxis corpórea e expressão das dinâmicas sociais. O corpo é a dimensão de nosso 

próprio ser. É ele que nos fornece a perspectiva pela qual nos colocamos no espaço 

e manipulamos os objetos, fazendo com que esses dois elementos adquiram sentido 

e valor para nós. A subjetividade não é uma consciência que avalia o mundo de 

longe, mas é sempre uma consciência-corpo ou corpo-consciência. 

O corpo é, por conseguinte, o lugar em que se inscrevem e se 

manifestam as várias dimensões da vida, as quais vão-se integrando em um 

esquema e forma corporais que expressam uma modalidade particular de ser-no-

mundo.  

Assim como o conceito de compreensão deve ser reformulado pela 

experiência, Merleau-Ponty (1994:199) sugere ser o corpo o elemento que apreende 

o mundo, mediante um movimento exploratório que antecede qualquer 

racionalização, graças à qual nos conformamos a uma situação e respondemos à 

sua demanda. Nesse movimento de imersão no mundo e exploração ativa dos 

contextos de convivência e ocupação, reside o “poder que temos de dilatar nosso 

ser-no-mundo ou mudar de existência, anexando a nós novos instrumentos”.  

Fundamental, para tanto, aqui, é ter-se clara a noção de habitus 

desenvolvida pelo autor. Para ele, o habitus é uma forma de conhecer por meio do 

agir, ou seja, um modo de conhecimento que está no corpo, o que afasta a 

compreensão intelectual do mundo, uma vez que esta gera representações. 
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Bourdieu (1977:94), retomando as questões de Merleau-Ponty, elabora 

a noção de habitus como “um esquema prático de percepção e de apropriação que 

existe em um nível infralingüístico e que são fundamentalmente disposições 

corporificadas”. Para ele, a sociedade imbui o corpo dos princípios fundamentais da 

cultura com auxílio de meios corriqueiros: trajes, comportamentos verbais e 

corporais. Esses princípios, porém, não são explícitos, não se incorporam 

conscientemente. 

Nada parece ser menos inefável, menos incomunicável, menos 
inimitável, e, por isso, mais precioso do que os valores transmitidos ao corpo, 
feitos corpo pela transubstanciação adquirida pela persuasão escondida de 
uma pedagogia implícita, capaz de insuflar toda uma cosmologia, uma ética, 
uma metafísica, uma filosofia política, através de mandamentos insignificantes 
como ‘fique em pé’ ou ‘não pegue a faca com a mão esquerda’ “ 
(Bourdieu,1977:94). 

 

A religião constrói o habitus na dinâmica corporal e na ocupação do 

espaço com posturas repetidas e com o uso do tempo não-linear. Daí por que ser o 

habitus um corpo socializado, que incorpora as estruturas do mundo e que comporta 

tanto a percepção quanto a ação. 

Para Merleau-Ponty (1994), o habitus expressa uma orientação do 

corpo para nossos projetos, permitindo uma renovação (ou um remanejamento) de 

nosso esquema corporal que paulatinamente vai-se construindo.  

Destarte, a experiência e seu caráter encarnado oferecem pontos 

importantes sob o ponto de vista sociológico: vejam-se, a título de exemplos, os 

fenômenos ligados às religiões de possessão — transformados em realidade 

socialmente reconhecida —- e a experiência do corpo, que nos permite conhecer 

importantes dimensões dos valores culturais e sociais, transformados em religião. 

Nesse sentido, Merleau-Ponty, desenvolvendo a noção de “corpo 

próprio”, argumenta ser este uma estrutura original, não pertencente à ordem da 

“pura coisa” nem à ordem da “pura idéia”, dando à experiência corporal a 

importância devida. O corpo é o lugar que integra o “em si” e o para “si”, onde o 

“verbo” se faz “carne” e a “carne” se faz “verbo”. Seguindo essa concepção, o corpo 
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não é reduzido a um puro mecanismo fisiológico, mas é o veículo das intenções 

individuais: modo singular de ser -no-mundo. Esse corpo, que ganha raízes no 

espaço por ele habitado, é seu ponto de referência para o desenvolvimento de 

experiência vivida, dinâmica e significativa, o que irá possibilitar sua abertura às 

coisas e ao outro, por meio de afetos e da sensibilidade motora e perceptiva. 

Não se trata então de um corpo-texto, espelho da cultura, que 
substitui o corpo vivido, fundamento da nossa inserção no mundo da cultura e 
ponto de partida para a reconstrução contínua deste mundo (Rabelo, Alves e 
Souza, 1999:13). 

  

A relação entre a fenomenologia do corpo com o aspecto cultural e 

social nos remete ao caráter subjetivo. A idéia do “ser-em-situação” não indica só a 

unidade corpo-mente, mas também o enraizamento fundamental do indivíduo no 

contexto social, porque é sempre “ser” com os outros. Existe, então, uma 

sociabilidade originária da qual lentamente nosso ponto de vista se separa. 

O diálogo contínuo de nossa relação com o social, conforme Merleau-

Ponty (1994:487), é a base de nossa experiência, já que família, religião, sexo “não 

são fatalidades que submetem o indivíduo do exterior, nem tampouco valores que 

ele ponha do interior. Elas são modos de coexistência que o solicitam”. 

As colocações de Merleau-Ponty são fundamentais para a 

compreensão da experiência das práticas religiosas: nestas há que se apreender 

primeiro a experiência subjetiva, que se arraiga no mundo da cultura, para, em 

seguida, atingir os processos sociais pelos quais os indivíduos definem e legitimam 

suas experiências religiosas. 

Portanto, conquanto a experiência se sedimente no corpo de modo 

individual, não deixa de existir também um corpo social, que é um corpo-superfície 

de escritura em que a sociedade escreve o texto de suas leis, carimbando-o, para 

usar a expressão de Laburthe-Tora e Warnier. Cada cicatriz é um traço indelével, um 

sinal que faz do corpo uma memória da experiência pessoal e social. Por isso as 

sociedades não ocidentais, os grupos secretos e, claro, o candomblé iniciam com 

rituais que prevêem desenhos e marcas no corpo, com pinturas e incisões, pois nele 
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deve ficar impresso o sinal do grupo, o rito de passagem entre juventude e 

maioridade, ou o ingresso numa sociedade secreta.  

Logo, não se configura o corpo isoladamente, mas em relação com a 

própria comunidade, aldeia, casa; enfim, um centro de irradiação simbólica, moldado 

pelo mundo natural e social, orientado no mundo por uma teia de símbolos que 

organiza o espaço, o tempo e a ordem de sentido das coisas. 

Daí advém a circulação de símbolos, na qual cada um desses 
corpos encontra o seu “lugar”. Esse corpo comunitário, porém, não é o meio 
através do qual os corpos se comunicam, mas o “lugar” no qual se mostra o 
sentido.(...) Assim, com a circulação simbólica o corpo não é dividido entre 
natureza e cultura, pois aquilo que para nós são acontecimentos naturais 
(como nascimento, mortes, fenômenos atmosféricos, etc.,) os símbolos 
encarregam de transformá-los na ordem cultural dos ritos, em práticas 
religiosas que reestruturam sistemas ameaçadores de desordem. O corpo, é, 
portanto, o ponto de conjunção entre as energias naturais e a cultura e, por 
meio do ritmo traduzido em dança, transforma os eventos naturais em 
significados culturais. Cada gesto mostra o sentido do símbolo, criando assim 
a dialética, o fluir do ritual (Barbára, 2002:58/59). 

  

O ritual torna-se, assim, uma experiência central nas civilizações 

africanas, e inseparável do corpo. Conscientes da insuficiência da fala ou dos limites 

da comunicação discursiva, essas civilizações buscam no silêncio do corpo, “a 

interiorização de um simbolismo, que pode confundir-se com os aspectos 

musculares e fisiológicos do indivíduo, mas torna-se perceptível nos movimentos, na 

dança, na celebração e nos diferentes modos de percepção do mundo” (Sodré, 

2000:457). 

Sob tal óptica, compreende-se o corpo como um lugar de origem do 

sentido e no qual os símbolos circulam, representando o universo e a polissemia do 

mundo, uma vez que a este se encontra arraigado. Logo, a gestualidade, a dança e 

a música podem ser entendidas como outra linguagem ou como outra possibilidade 

da palavra (Leite, 1995-1996), pois é o corpo que fala para o grupo social. 

Barbára (2002) assinala que  os gestos possuem um significado e uma 

força restauradora e criativa, incapazes de serem transmitidos unicamente pela 
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palavra. Daí o emprego da música, da dança e do canto nos rituais: veículos de 

conteúdos não-verbais providos de emoção.   

As festas de candomblé, com suas danças de transe, revelam, desse 

modo, aspectos diversos àqueles que delas participam, seja por meio dos trajes 

litúrgicos, dos objetos sagrados, da própria dança e da música, seja por meio da 

escrita cunhada no corpo dos fiéis, passível de ser lida pela comunidade, que 

assinala o status por ele alcançado, seja, ainda, pela visão de mundo característica 

do temperamento desse grupo. Afora todos esses elementos concretos, palpáveis, 

perceptíveis de imediato pelos sentidos, ali também se encontra presente, ainda que 

paradoxalmente de forma invisível, um outro aspecto: a transformação, o mistério, a 

união com o orixá, transmutando o corpo num campo existencial de cultura, num 

livro que se lê e com o qual se aprende.  
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CAPITULO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de iniciação 

 

Vimos, anteriormente, que o candomblé compreende o corpo como um 

campo existencial da cultura em que estão arraigados novos padrões. Passaremos a 

descrever, a partir de agora, os rituais de iniciação, procurando mostrar como esse 

fenômeno acontece. 

 

 

4.1. A lavagem de contas 

 

Em geral, os autores dão pouca atenção ao processo da lavagem de 

contas como passo primeiro para a iniciação no candomblé, preferindo ater-se de 

imediato ao borí. Uma das poucas exceções encontramos em Manuel Querino, que 

já em 1938 enfatizava a importância de ta l momento como condição preliminar para 

quem quer dar de comer à cabeça ou fazer o santo.  

Na visão de Querino, em geral as pessoas procuram a religião diante 

de problemas desarmônicos: doenças, sofrimento físico ou moral, perda de entes 

queridos, má sorte no amor, questões financeiras, que espelham, de certa forma, a 

fragmentação e o desequilíbrio das forças vitais do ser humano.  
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Acometidas desses males, é comum as pessoas imputarem ao 

sobrenatural, àquilo que se lhes escapa à compreensão direta, a origem da dor e 

buscam na divindade ou no ancestral o lenimento para o desconforto (físico ou 

espiritual). 

Ao procurarem um terreiro, submetem-se elas à consulta do oráculo, 

que, in casu, se materializa no jogo de búzios, promovido pela ialorixá ou pelo 

babalorixá, com o objetivo de se descobrir qual o santo do consulente e, 

conseqüentemente, quais as obrigações a que deverá submeter-se para 

restabelecer o equilíbrio.  

Tem lugar, então, em seguida, o ritual da lavagem de contas. Conforme 

descreve Querino (1938), o pai ou a mãe-de-santo, de posse das contas, com a cor 

característica do orixá da pessoa (brancas para Oxalá, vermelhas para Xangô, 

amarelas para Oxum etc.), imerge-as em uma bacia nova com água e folhas  

consagradas ao orixá da pessoa, as quais vão sendo trituradas, formando-se assim 

uma imersão na qual são lavadas as contas. Transposta essa etapa, são elas 

novamente submetidas a outra lavagem, agora com sabão da costa 30, para, só 

então, serem entregues, já purificadas, à pessoa, devendo guardá-las em 

recipientes de barro, usando-as, sob a forma de colar, quando sentir necessidade ou 

em visita a um terreiro. 

Para Querino, após esse ritual, a pessoa estará livre de perseguições, 

ficará isenta de doenças, problemas econômicos ou qualquer adversidade, não 

correndo mais o risco de ser arrebatada pela mãe d’água. Como não poderia ser 

diferente, na Bahia de outrora, esse ato era festejado com muita cantoria e refeições 

suntuosas 31.  

  

                                                                 
30 O sabão da costa é preto e mole, possui um cheiro forte e é originário da costa africana. 
31 Roger Bastide, em sua obra Candomblé da Bahia, tece uma critica a Manuel Querino, 
dizendo que as suas informações são incompletas. Entretanto devemos considerar que há 
dois rituais para a lavagem: o primeiro, descrito no texto, é para as pessoas não iniciadas, 
ou seja, qualquer um pode ter suas contas lavadas nas ervas; o segundo ritual de lavagem, 
em que há a necessidade de o colar ficar exposto por uma noite na  pedra do orixá e 
receber o sangue animal, é somente para quem irá passar pelo processo de iniciação. 
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4.2. O borí32 

 

 
 

 

 

 

                                                                 
32 Ritual do borí no Ilê Dara Asè Òsun Eyin, fotografado por Gabriela Beck dos Reis. 
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Entre os iorubás, conforme destaca Babatunde Lawal (1983:46), 

A cabeça é a parte mais proeminente porque, na vida real, é a 
parte mais vital do corpo humano: ela contém o cérebro — a morada da 
sabedoria e da razão; os olhos — a luz que ilumina os passos do homem 
pelos labirintos da vida; o nariz — que serve como uma espécie de ventilação 
para a alma; os ouvidos — com os quais o homem escuta e reage aos sons; e 
a boca — com a qual ele come e mantém o corpo e a alma juntos. (...) Tão 
importante é a cabeça em muitas sociedades africanas que ela é adorada 
como sede da personalidade e destino de um homem. Entre os Iorubás, ela é 
considerada como um repositório da fonte de vida do homem; daí o ditado, 
‘ori eni ni isèse eni’ 33.  

 

Narra o mito que, quando Orunmilá veio ao mundo, teve de escolher 

sua cabeça, seu ori, mas não soube como fazê-lo bem e se sentia infeliz. Então, 

quando chegou a vez de seu filho Afuwape nascer, Orunmilá ficou preocupado com 

a escolha da cabeça e foi até um babalaô para saber como proceder. Consultado o 

oráculo, foi dito que Afuwape seria bem-sucedido na Terra, mas, antes que seu filho 

deixasse o Orum, teria que ser oferecido um sacrifício de mil cauris.  Vinham 

também com Afuwape os filhos de Ijé, que se chamava Orisanku  e  o filho de Ogum,  

Oritemere.  Cansados de esperar Afuwape, Orisanku e Oritemere rumaram para a 

casa de Alajamo (o responsável por moldar as cabeças). Lá chegando, não 

encontraram ninguém. Vendo muitas cabeças nas prateleiras, escolheram uma e 

rumaram para a Terra. Tinham acabado de sair, quando chegou Afuwafe, e também 

não encontrou Ajalamo.  

Havia, no entanto, uma velha sentada no chão, que disse estar ali 

aguardando Ajalamo. Ao lhe perguntar o por quê de sua presença ali, a velha lhe 

respondeu que o oleiro lhe ficará devendo mil cauris 34 por uma quantidade de 

cerveja de milho. O menino não pensou duas vezes e deu o dinheiro para velha. 

Sem questionar ou mencionar a passagem de seus amigos por ali, a velha foi 

embora. Alajamo, que se mantivera escondido por todo esse tempo, apareceu. 

Satisfeito pelo ocorrido, levou o menino até as prateleiras onde estavam as cabeças, 

e Afuwape ficou maravilhado. Todavia Ajalamo chamou-lhe a atenção, dizendo para 

                                                                 
33 “Cabeça na esteira.” 
34 Búzios.  
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não tocá-las. Disse que eram bonitas, mas não ajudariam o homem a viver na Terra.  

Depois mostrou-lhe a que deveria levar, despedindo-se e advertindo que os seres 

humanos atraíam seu próprio infortúnio por não saberem escolher uma boa cabeça.  

Afuwape foi embora, tornando-se na Terra um homem bem-sucedido. Um dia 

Orisanku e Oritemere o viram e ficaram intrigados. Não foi, aqui, nesse mesmo lugar 

que pegamos as nossas cabeças?, perguntaram. E é por isso que cantam: 

 
 Eu não sei onde meu amigo 
 Pegou a sua cabeça 
 Eu iria buscar a minha também 
 Era o mesmo lugar onde pegamos a nossa própria 

cabeça 
 Mas o destino é diferente 
 Se eu soubesse onde Afuwape escolheu a sua cabeça 
 Iria e tornaria a escolher a minha.35 
 

O que podemos observar, na citação de Lawal e no relato mítico, é a 

grande importância que os iorubás atribuem ao ori (cabeça). Dessas passagens 

podemos depreender que ela representa o destino e a existência individualizada da 

pessoa.  

Como o mito e o rito se entrelaçam, o borí (derivado da aglutinação de  

bó [verbo: dar de comer, fazer uma  oferenda, cultuar, venerar e adorar] com o 

substantivo ori  [divindade (o destino) e, ao mesmo tempo, cabeça]) funciona, nas 

palavras de Barros, Mello e Vogel (1998), como  um dispositivo capaz de  retornar  à 

cena primitiva, na oficina de Alajamo. 

Para o Pai Cido de Òsun Eyín (entrevista realizada em 01/02/02), o 

borí: 

“É uma das principais iniciações para que o iniciado tenha a cabeça 

feita ou raspada. É uma oferenda feita independentemente do orixá. É para o 

psicológico, para o intelectual, é para o ori. O ori tem uma função importantíssima, 

pois sem cabeça ninguém vive. Essa oferenda é feita para Oxalá e Iemanjá, já que 

foram os criadores da cabeça. Quem moldou e quem criou. Quem assumiu o nosso 

                                                                 
35 Mito adaptado das obras de Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás (2001c), e Barros, 
Mello e Vogel, A Galinha de Angola (1998). 
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ori foi Iemanjá, então a iniciação de borí é obrigatória. Até depois da iniciação, antes 

de qualquer oferenda, a principal é o borí. Essa não é dispensada de jeito nenhum. 

Sem borí não há iniciação. O borí prepara o orixá, para que este possa manifestar-

se. Cabeça ruim não tem orixá”.                                                                                                                                   

Observa-se, nas palavras de Pai Cido de Òsun Eyín, que a função do 

borí é restabelecer o equilíbrio, pois como se viu, no mito, embora cada pessoa 

escolha seu ori, os caminhos vão sendo traçados ao longo da vida.  

Exu, por exemplo, nos mostra a encruzilhada, ou seja, revela 
que temos vários caminhos a escolher. Ponderar e escolher a trajetória mais 
adequada é tarefa que cabe a cada ori, por isso equilíbrio e clareza são 
fundamentais na hora da decisão e é por meio do borí que tudo isso é 
adquirido (Reis, 2000:279).   

 

Como criador do ori, a presença de Oxalá é fundamental nesse ritual, 

pois ele é o principal orixá funfun 36, filho de Olorun 37, encarregado por este de criar 

o mundo e os homens, recebendo os títulos de Ajala, Ajalamo e Ala-morerê. Outra 

presença obrigatória é a de Iemanjá, representação da individualidade, 

harmonizadora das energias positivas e negativas (o que explica a coreografia de 

sua dança, levando as mãos, alternadamente, para frente e para trás da cabeça).  

Os elementos simbólicos presentes nesse ritual relacionam-se com o 

orixá do fiel e suas necessidades. Existem outros, porém, que dele fazem parte, 

independentemente da orientação do iniciado; são eles: a galinha de angola, 

conhecida também como etun ou konkén, representando a individualidade e também 

a agitação; o peixe, cujo simbolismo recai na liberdade de escolha; flores e frutas, a 

evocar fertilidade, fartura e riqueza; o pombo, símbolo de Oxalá, a significar a 

                                                                 
36  Branco. 
37  Divindade suprema iorubá, criador do céu e da terra. Deus do firmamento. É o “senhor –
das-criaturas-vivas”; “dono da vida”, que criou o homem e a mulher a partir do barro, 
encarregando seu filho Obatalá de moldá-los e animá-los com o sopro vivificante. Sua cor é 
o branco absoluto, e é chamado também de Olodumaré. 
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criação, a calmaria e o obi 38, este será sempre o primeiro elemento a ser oferecido 

no borí. 

Para Vogel, Mello e Barros (1998:56), como o desequilíbrio é uma 

expressão da vontade do orixá, “será necessário usar substâncias, seja para 

‘levantar’, quando há prostração, seja para ‘acalmar’, quando a pessoa se sente  

conturbada, física ou emocionalmente. Daí o aspecto terapêutico e profilático 

comumente atribuído ao borí “.  

Antes do ritual, o fiel toma um banho de folhas, veste-se de branco, faz 

abluções e libações com um líquido sagrado e consulta o oráculo, que o orientará a 

respeito do correto procedimento a ser adotado. Estende-se, no barracão, uma 

esteira (ení), coberta com um pano branco e com todos os apetrechos necessários 

para o rito. Ao ser chamado, o fiel atravessa, descalço, o barracão e toma o assento. 

Recebe, então, das mãos da mãe-de-santo pequena, um colar de contas brancas, 

em consagração a Oxalá e Iemanjá. Ao ser chamado pelo babalorixá, o fiel levanta e 

senta-se, por três vezes consecutivas. Em seguida, com as mãos espalmadas, 

recebe as oferendas devidas às partes do corpo: cabeça, ombros, peito e pés. 

Como relata Pai Cido de Òsun Eyín, o corpo todo do fiel é convidado a 

receber o axé, assumindo uma atitude passiva. Receberá o obi mastigado e o 

sangue do animal sacrificado no Oju ori (parte frontal), na Icoco Ori (nuca), na Opá 

otum e Opá ossi (têmporas direita e esquerda, respectivamente) e no Ori (centro da 

cabeça). E no restante do corpo: ombros, palmas das mãos, peito e pés (o direito, 

ligado ao ancestral masculino, e o esquerdo, ao ancestral feminino). 

Após todo o ritual, a cabeça do noviço, o qual passa a chamar-se abiã, 

é coberta com o ojá 39. Deitar-se-á então na esteira, coberto por um lençol branco, e 

                                                                 
38 Obi. Fruto de uma palmeira africana aclimatada no Brasil. Indispensável no candomblé, 
onde serve de oferenda para os orixás e é usado nas práticas divinatórias simples, cortado 
em pedaços. Também conhecido como noz-de-cola. 
39  Pano de cabeça; laço. 
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repousará, com a cabeça voltada para o igbà-ori 40. Como observam Barros, Mello e 

Vogel (1998), a cabeça, recém-chegada a terra, deve descansar da longa travessia. 

  

 

4.3. O processo de iniciação 

  

A iniciação no candomblé é um processo lento e contínuo, cuja tradição 

reside na oralidade e, como tal, a palavra falada, portadora de força, é uma 

poderosa condutora de axé 41 (força vital). Para Silva (2000:44), “falar é um ato 

mágico que impregna por contaminação simbólica o sujeito da fala e seu ouvinte”.  

Desenvolver uma escuta atenta e silenciosa, atrelada a paciência, 

humildade e respeito para com os mais velhos, é uma norma de etiqueta desaa 

religiosidade. Vogel, Mello e Barros (1998) descrevem esse processo no candomblé 

como uma pedagogia iniciática, na qual o neófito deve perguntar o mínimo possível 

e prestar a máxima atenção. Para esses autores, a primeira prova iniciática do abiã 

é a ida ao mercado. 

O mercado reúne precisamente tudo que é necessário para vida 
ritual. Cada erva, cada bicho, cada pedra ou metal, cada matiz, cada coisa 
enfim representa, para além de si mesma, toda uma gama de idéias, valores 
e sentimentos, histórias, preferências e interditos. Tudo que circula, se 
movimenta e passa através dele é irrecorrivelmente dotado de um caráter 
simbólico (...). Ir ao mercado equivale embrenhar-se numa densa e variegada 
“floresta de símbolos”. Cada uma de suas espécies simbólicas, no entanto, 
deita raízes profundas no imaginário de uma cultura. E, poderíamos 
acrescentar, completando a metáfora de Sapir — como gostava de fazê-lo 
Victor Turner — provoca a germinação de um rebento na consciência dessa 
mesma cultura (Vogel, Mello e Barros, 1998, 26/27). 

                                                                 
40  Expressão iorubá que designa, no rito do borí, o recipiente em que vão sendo 
depositadas as substâncias constitutivas e reveladoras da identidade do sacrificante. 
Literalmente significa “cabaça da cabeça”. Na liturgia dos candomblés é freqüentemente 
utilizada a forma ibá.  
41 Para o candomblé o hálito e a saliva são considerados portadores do sangue branco. O 
sangue tem importância vital para os orixás, pois está ligado à concepção, à fertilidade, ao 
nascimento e a todas as etapas da vida, segundo Pai Cido de Oxum. Para ele, sem sangue 
não há axé, pois ninguém nasce exangue. O axé é uma força vital que deve ser acumulada 
e incrementada não só por meio do sangue branco do reino animal (saliva, hálito, sêmen), 
mas também pelo dos reinos vegetal (planta leitosas e outros vegetais) e mineral (sal, efun 
[espécie de giz], prata e chumbo). A combinação desses três reinos é que fortalece o orixá  
e o candomblé.   
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Vogel, Mello e Barros e  atentam, contudo, para o fato de que o abiã 

nunca vai ao mercado sozinho; estará sempre acompanhado de um ebômin, 

detentor de maior experiência nos ritos, e graças a quem tomará contato com o novo 

mundo que se desvela. Ir ao mercado, portanto, para esses autores, representa uma 

das etapas que denominam de “rito de passagem”. 

Considerando as colocações de Vogel, Mello e Barros, podemos 

sugerir que o processo de iniciação no candomblé, busca levar o adepto às origens 

da nascente dos valores culturais e sociais da tradição. Como relata Monique Augras 

(1983:17), nessa religião “não se assimila apenas, mas se vive. Tamanha é a 

transformação do iniciado, que recebe novo nome: tornou-se outro. A iniciação, o 

recomeço, é, portanto, metamorfose”. 

Dessa forma, a expressão “rito de passagem”, adotada por Vogel, 

Mello e Barros, torna-se mais adequada que ritual de iniciação, pois como observou 

o folclorista e etnólogo francês Van Gennep (1977), há, nos rituais de passagem, 

três fases distintas: 

a) separação: o indivíduo é afastado por um período do seu grupo; 

b) margem: um período liminar, considerado por Turner, ausência de estatuto , a 

morte; 

c) agregação:  volta à sociedade, depois de ter adquirido um novo estado. 

Com efeito, podemos analisar o proposto pela teoria de Van Gennep e 

retomada por Turner (1974) a partir do relato do Pai Cido de Òsun Eyín: 

“O terreiro é uma cabaça e, como cabaça, representa o útero, o que 

nos permite comparar o processo de iniciação a um parto. Antigamente, a criança 

nascia e ficava sete dias sem receber visita, para que os de fora não trouxessem o 

mal do sete. Com o iaô dá-se o mesmo. Ele fica sete dias 42 recolhido, porque passa 

sete dias guardado nas folhas e no efun, sete dias de renovação, todos os dias 

                                                                 
42 Esses  sete dias correspondem ao que chamam de orô, ocasião em que o filho-de-santo 
tem seus cabelos raspados e recebe o oxu. O período total de reclusão é geralmente de 
vinte e um dias. 
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depois que ele raspa. Só sai sete dias depois da feitura, quando, antes de ganhar 

novamente às ruas, dirige-se ao barracão para dar o nome. Passa pelo processo de 

renovação, de segredo e de fundamentos, que a cabaça nos traz. O fundamento da 

gestação, do parto, da criação da vida e da morte. Porque o iaô, ao entrar para fazer 

o santo, tem que ter bem claro que está entrando para viver e para morrer, pois onde 

há vida, existe morte: início e fim, nascimento e pó (que é a terra). Jogamos o efun, 

pó branco que representa a argila, oriunda da terra. Alguns denominam esses sete 

dias de efun, outros, de prefuré; seja como for, é o tempo despendido para preparar 

o iaô. Eis por que a iniciação é algo importante: porque ela é a vida em si mesmo. 

Ela é a realidade da vida. (Entrevista realizada em 01/02/02.)  

Como se vê, o processo de separação ocorre a partir do momento em 

que o fiel adentra o terreiro, para realização dos ebós, das oferendas, do borí e de 

outras obrigações. Ao perder o contato com o mundo externo, um outro mundo lhe é 

revelado, correspondendo àquilo que Turner (1974) chamou de liminaridade: o fiel 

passa por um processo de invisibilidade social, perdendo o estatuto antigo.  

Observa-se tal momento, no candomblé, a partir do instante em que o 

fiel, adentrando o terreiro, deixa para trás sua antiga vida. Tem-se, aí, a realização 

de uma pequena cerimônia, ocasião em que ele despe suas roupas, que são 

rasgadas, e banha-se numa fonte ou numa cachoeira (água doce), a simbolizar seu 

renascimento. A partir de então, o fiel passa a ser tratado, sucessivamente, como 

embrião, recém-nascido e criança de peito.  

Segundo o relato de Turner (1974), esses neófitos adotam um 

comportamento passivo e humilde diante de seus instrutores, aceitando, não raro, e 

sem se queixar, punições muitas vezes arbitrárias.   

Giselle Binon-Cossard (1981) e Vivaldo da Costa Lima (1982), em suas 

obras, enfatizam a forte disciplina por que passa um iaô dentro dos terreiros de 

candomblé, remetendo à idéia de servidão, nos moldes vividos pelos escravos na 

senzala, acompanhada com freqüência de comportamentos despóticos assumidos 
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por alguns mandatários. Não há, porém, que se considerar tal atitude por via de 

regra. 

Esclarece Turner (1974:127) que: 

O neófito na liminaridade deve ser uma tabula rasa, uma lousa 
em branco, na qual se inscreve o conhecimento e a sabedoria do grupo, nos 
aspectos pertinentes ao novo “status”. Os ordálios e humilhações, com 
freqüência de caráter grosseiramente fisiológico, a que os neófitos são 
submetidos, representam em parte a destruição de uma condição anterior e, 
em parte a têmpera da essência deles, a fim de prepará-los para enfrentar as 
novas responsabilidades e refreá-los de antemão, para não abusarem de 
seus novos privilégios. É preciso mostrar-lhes que, por si mesmos, são de 
barro ou pó, simples matéria, cuja forma lhes é impressa pela sociedade.  

 

Como nos revelou Pai Cido de Òsun Eyín, o neófito, quando em 

reclusão, recebe instruções, aprende cantos e danças e se inicia nos fundamentos 

da religião, por meio do que lhe foi sendo dito, feito e mostrado.  

 

 

4.3.1. O Assentamento 

 

Outra importante etapa do processo de iniciação se dá com o 

assentamento, também conhecido como “altar do orixá”. Esse processo ocorre com 

a fixação de objetos ou elementos da natureza (ferro, árvore) cuja substância e 

configuração abrigam a força dinâmica de uma divindade. Uma vez consagrados 

esses elementos, são eles depositados no ibá 43, e este é colocado no peji. A 

centralidade do conjunto é dada por um òta, pedra do orixá. 

Conforme relata Pai Cido de Òsun Eyín, na entrevista realizada em 

25/03/02: 

Os nossos orixás são feitos de pedras, e essas pedras são cultuadas 

centenas, milhares de anos. Enquanto eu existir, ainda que essa casa aqui exista 

por quatrocentos anos, quatrocentos anos essa pedra existirá junto com ela. Porque 

essa pedra será evocada durante os rituais, porque no candomblé os nossos orixás 

                                                                 
43 Assentamento. 
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passam a ser pedra, e não coisa feita pela mão do homem. Essas pedras são 

colhidas nos rios e cultuadas desde o momento em que se faz o santo. Tendo eu, 

portanto, trinta anos de santo feito, são trinta anos que aquela pedra come sangue 

de bode todo ano. Daí por que passa ela a existir, todos os anos, aqui dentro, com 

as oferendas secretas, como se fosse Oxum. Essas oferendas são os rituais de 

evocação. No momento de evocação, essa pedra passa a ser uma peça importante 

na vida da gente.  

 

Peji de Xangô44 

 

 

                                                                 
44 Peji  de Xangô, fotografado por Gabriela Beck dos Reis e Valéria Beck. 
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Ressalta-se tal importância com o desvelo com que os filhos-de-santo 

cuidam do peji (v. foto acima). O ossé (semana) constitui-se num rito semanal de 

limpeza e troca de águas dos altares dos orixás. Cada dia da semana é dedicado a 

um — ou mais — orixá (quarta-feira, por exemplo, é dedicado à justiça, por ser dia 

de Xangô). Para Prandi (2001b), essa forma de agir vem desde os tempos 

imemoriais, do velho calendário iorubá, adaptado ao Brasil pelos afro-descendentes. 

Destaque-se, ainda, como outro momento relevante as cerimônias em 

que ocorrem sacrifícios. O ibá, como se viu, recebe o sangue dos animais imolados 

em oferenda. Essas cerimônias ocorrem nas festas dos orixás, nos processos de 

assentamento, na feitura dos filhos-de-santo e em outras obrigações, nas quais se 

fortalecem os vínculos entre o orixá e seus devotos. O sangue, como já mencionado, 

é um poderoso condutor de axé. 

Assim, há que se destacar a existência de dois momentos distintos de 

fixação do orixá: o primeiro, no ori; e o segundo, com o assentamento propriamente 

do orixá, ocasião em que se reafirmam os laços entre este e seu devoto, 

preparando-se, então, o iaô  para incorporar sua divindade. 

Compreende-se facilmente que o assentamento é uma forma de 

preservação da memória ancestral, como relatou Pai Cido de Òsun Eyín, na 

entrevista datada de 25/03/02: 

O candomblé não tem como proposta a reencarnação, pois o 

que fica é a memória; tudo que se memoriza, passa a existir. Se eu andei por 

aqui, passei por aqui, eu estou aqui. Morro, mas morre a carne, não minha 

memória, não o meu santo. Isso porque pedra não morre!  

 

Para Prandi (2001b), a explicação de tal concepção remonta à tradição 

iorubá, segundo a qual o espírito do ser humano está dividido em partes imateriais, 

distintas da noção judaico-cristã, para a qual a alma é indivisível. Entendem os 

iorubás existir uma parte individual, o ori, que só está viva no aiê, ou seja, no 

presente; é ele o responsável por nossos caminhos, como se depreende do mito 

acima narrado. Ao desaparecermos, o ori também desaparece. Remanesce, 
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contudo, a memória, cultuada pela família do morto (egun), que se retorna ao 

presente por meio “reencarnação”. E, finalmente, o orixá particular de cada pessoa, 

partícula ínfima do orixá cultuado por todos, responsável pelo vínculo entre o ser 

humano e o divino, o eterno e o passado mítico. Morta a pessoa, seu orixá regressa 

ao orixá geral, retornando, assim, para aquele que existe desde sempre. 

A tradição iorubá explica portanto o tempo como um desenvolvimento 

atípico, em que o ori representa o presente; o egum, a capacidade de retornar 

sempre ao presente ou tornar-se egungum, eternizando-se no orum; e os orixás 

pessoais, possibilidade de ligação entre o presente e o passado mítico.  

Prandi entende ser o passado a reprodução do presente, devido à 

profusão de seres humanos, cada qual sendo perpetuado, ao nascer, por seus 

orixás. 

Como parte da vida que transcorre no presente, e numa 
dimensão diferente daquela do passado mítico, existe um passado próximo 
formado pelos eventos que compõem a vivência particular do individuo e que 
depende de sua memória pessoal. Os mortos, por exemplo, enquanto são 
lembrados pelos parentes vivos, fazem parte desse passado recente que se 
confunde com o presente dos vivos enquanto estiverem vivos na lembrança 
dos vivos. Continuam a fazer parte da família, sendo por ela louvados e 
alimentados, até que um dia possam retornar reencarnados. Com a 
reencarnação tudo se repete, o ciclo se recompõe. Assim como se repetem 
as estações do ano, as fases da lua, os ciclos reprodutivos, o desenrolar das 
semeaduras às colheitas, a vida do homem se repete na reencarnação: 
cíclica é a natureza, cíclica é a vida do homem, cíclico é o tempo (Prandi, 
2001b:49). 

 

Como o mundo dos que vão nascer tangencia o nosso, passam 

aqueles a representar o futuro imediato atrelado ao presente, pelo fato de que 

continuam vivos na memória da família, participando de suas vidas e por ela sendo 

alimentado por eles, até que renasçam, em seu seio, na qua lidade de novo 

membros. 

Essa tradição, por conseguinte, considera o mundo das realizações, da 

felicidade, da plenitude como o mundo do aiê (do presente), pois inexiste punição no 

mundo dos que vão nascer. Qualquer tipo de punição que se refira a crimes ou 

delitos cometidos é imposta neste plano, pelos deuses e antepassados, aplicando-
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se a toda a coletividade. Para Mbon (apud Prandi 2001b:50), a ética  está 

evidenciada na coletividade e não no indivíduo, o que afasta a noção ocidental cristã 

de salvação no outro mundo e de pecado. O outro mundo, habitado pelos mortos, é 

temporário, transitório, voltado para o presente dos humanos.  

Eis por que cabe à família, no candomblé, o cultivo da memória, a 

impossibilidade de esquecimento, já que, ao se renascer, retorna-se sempre à 

família.  

Entendemos, assim, que um dos objetivos do processo de iniciação é 

colocar o novo filho em contato com o a família espiritual.  

  

 

4.3.2. O Orukò 

 

Segundo Vogel, Mello e Barros, todo esse processo de metamorfose 

que se dá por meio do ritual de passagem, poderá ser lido na cerimônia do nome, 

que representa o nascimento. Para esses autores, o iaô que morreu para o mundo 

em algum momento passado, renascerá agora.  As três saídas que ocorrem, nada 

mais são do que as três formas de mostrar o iaô. 

A primeira “saída” faz surgir aos olhos de todos um ser estranho, 
recoberto de estranhos grafismos e movimentando-se estranhamente. Mal se 
reconhece nessa visagem a forma humana que lhe serve de suporte. O 
exotismo dessa máscara lhe vem da postura e da pintura, mas também do 
branco que predomina nas roupas e pintas. E, sobretudo, do crânio raspado e 
desfigurado pela bizarra protuberância do osùu. A segunda “saída” é mais 
breve e tem menos espetáculo (...). A uniformidade do branco se rompe (...), 
as roupas apresentam agora um colorido. Seus matizes indicam, para quem 
saiba decodificá-los, os contornos de uma identidade. (...) A terceira mostra o 
iaô em trajes de aparato.Com exceção dos olhos, continuamente voltados 
para o chão, assume uma postura garbosa. Traz consigo as insígnias 
heráldicas de seu personagem. É exibido a toda assistência para que esta 
possa reconhecê-lo, admirar o seu esplendor e ouvir seu nome, e então 
saudá-lo, prestando-lhe as homenagens devidas (Vogel, Mello e Barros, 1998 
87/88). 
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Pode-se concluir, portanto, que o objetivo do rito de passagem no 

candomblé é transformar o fiel ontologicamente: internamente, remodelando-o e 

dando-lhe força e poder, já que contará com a força de seu orixá; e socialmente, 

pondo-o em contato com um novo grupo social. 

O orukò, comumente chamado de cerimônia do nome ou saída de iaô 

(cf. fotos no final do texto), é uma das festas públicas de maior importância dentro do 

candomblé, e uma das mais concorridas, também. Representa o nascimento de um 

novo filho, que, nas palavras de Vogel, Mello e Barros (1998), expressa o “crescei e 

multiplicai-vos” do candomblé. 

Como afirmam esses autores, uma casa de candomblé atesta sua 

existência a partir do momento em que tira seu primeiro barco de iaôs. Nesse 

universo religioso, a saída de iaô representa a capacidade do ialorixá ou da 

babalorixá de gerar novos filhos, atestando sua capacidade sacerdotal. 

Para o fiel, o orukò representa a ligação definitiva com a religião e o 

estreitamento dos laços com a nova comunidade. Essa ligação, todavia, se deu após 

um longo processo iniciático. A lavagem de contas e o borí, como já vimos, 

representam os primeiros compromissos firmados entre o fiel, a casa e o orixá.  

A seqüência de outros rituais e o aprofundamento do fiel na seita 

consubstancia-se no processo de iniciação 45. Sendo assim, o orukò é uma forma de 

confirmar publicamente a inserção social do recém-iniciado no novo grupo.  

                                                                 
45 O ritual de iniciação ao sacerdócio Candomblé recebe vários nomes: fazer santo, fazer a 
cabeça, deitar para o santo, aba baxé ori ou simplesmente orô, que e sinônimo de sacrifíc io 
e consagração. A pessoa que se inicia no Candomblé torna-se adoxu, ou seja, passa a 
possuir oxu, que é o canal de comunicação entre o iniciado e seu orixá. Todo iniciado no 
Candomblé, toda pessoa ‘feita no santo’ – do neófito ao sacerdote – é adoxu. A feitura 
representa um nascimento; é o recolhimento e a admissão do ori escolhido no orum. É o 
mesmo que entregar a cabeça (princípio da individualidade) ao orixá (o deus maior de cada 
ser), permitindo que os deuses conduzam sua vida e seu destino. A feitura é um divisor de 
águas na vida do iaô; a partir desse momento, tudo em sua vida será novo, inclusive seu 
nome, pois todo iniciado recebe o orukó , um nome dado por seu orixá e com qual passa a 
ser chamado na comunidade de Candomblé. A feitura de santo implica em um período de 
reclusão, geralmente de 21 dias. Nesse prazo serão realizados os ebós, as oferendas a Exu 
e aos ancestrais, o borí, todo aprendizado em relação à religião: as rezas, os cânticos, as 
danças etc. e, por fim, o orô, ritual em que, na maioria das vezes, o filho-de-santo tem seus 
cabelos raspados e recebe o oxu, o Kelé, os Ikan, Mokan, os Delogun, o Xaorô, o Ikodidé, 
passando pelo ritual de efun (no qual o seu corpo é marcado com pintas de giz), que se 
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O ritual do orukò, conseqüentemente, divide-se em três momentos, 

denominados pelo povo-de-santo como “saídas”, que reproduzem aspectos básicos 

do processo cultural e social do candomblé, oportunidade em que se faz possível 

desvelar o universo de regras e princípios dessa religiosidade. 

Ao invés de uma exposição sistemática de regras e princípios, 
com as necessárias glosas, o rito iniciático fabrica, revela e exibe algo que é 
capaz de enfeixar todo um conjunto de valores. Com uma só imagem, ou 
seqüência de imagens, condensa várias idéias distintas, eventualmente 
contrastantes. E fá-lo com tal intensidade dramática que a essa imagem, ou 
seqüência de imagens, vem associar-se forte carga emocional. Com isso, o 
obrigatório transforma-se no desejável, e que de outra forma, talvez, não 
passasse de uma limitação incômoda, passa a fazer sentido como ideal 
(Vogel, Mello e Barros, 1998:94). 

   

A característica de comunicação, na visão dos três autores, refere-se à 

forma de instrução “esotérica” adotada pelos ritos de passagem, presentes em 

várias tradições culturais, e no candomblé, comunicando sua crença por meio de 

padrões simbólicos, como a utilização, na maior parte das vezes, do próprio corpo 

do neófito para produzi-los e expressá-los. 

Ocorre tal fenômeno mediante a exposição do neófito frente à nascente 

sagrada dos valores culturais e sociais. Vivendo na liminaridade “durante o processo 

ritual, os corpos dos iniciados são transformados em verdadeiros quadros vivos de 

regras e costumes” (De Certeau, 1980:242).  

Após o ritual, o corpo do iniciado assume a forma de um texto para ser 

lido na comunidade, trazendo a lume o status atingido pelo iniciado, sua visão de 

mundo e a característica predominante do grupo a que pertence. 

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
repetirá pelos sete dias subseqüentes. O orixá do noviço é assentado e recebe o sacrifico 
dos animais. O noviço é chamado de iaô (que é uma redução do nome iawórìsa), é 
apresentado à comunidade sete dias após o orô e esse período é conhecido como sete dias 
de efun ou sete dias de adoxu (Reis, 2000: 282). 
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Cerimônia do nome46 

 

 

 

 

 

                                                                 
46 Cerimônia do Nome realizada no Ilê Dara Asè Òsun Eyin, fotografada por Valéria Beck. 



88 

Cerimônia do Nome47 

 

 

 

 

                                                                 
47 Cerimônia do Nome realizada no Ilê Dara Asè Òsun Eyin, fotografada por Valéria Beck.  
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Cerimônia do Nome48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
48 Cerimônia do Nome realizada no Ilê Dara Asè Òsun Eyin, fotografada por Valéria Beck. 


