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RESUMO 
 
 

 
SILVA, José Francisco de Souza Santos da. Minha casa, minha vida: 
observações etnográficas em um terreiro de batuque em Porto Alegre. 2013. 66 
folhas. Dissertação de graduação de Bacharel em Ciências Sociais, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013.  
 

O presente trabalho tem com objetivo analisar, através do exercício 
etnográfico, um terreiro de batuque em Porto Alegre. As observações de campo no 
terreiro escolhido deram subsidio para a construção dessa análise antropológica, 
construída e embasada, sobretudo, dando prioridade ao olhar das pessoas que 
pertencem a essa religião afro-gaúcha. Com a assistência de alguns informantes, 
essenciais para a entrada no terreiro, houve a oportunidade de refletir e conhecer 
um pouco da lógica funcional do terreiro. Os indivíduos que pertencem à família-de-
santo do terreiro e como eles se comportam individual e coletivamente também 
foram alvo de observações de campo. Durante este momento, nos rituais e 
momentos de sociabilidade, as individualidades se abrandavam diante de um bem 
maior, o coletivo, o religioso. Ao mesmo tempo, esses momentos rituais e 
sacramentais eram, paradoxalmente, os que ressaltavam a ordem subjetiva e 
individual de cada membro da família-de-santo observada. O trabalho de campo, 
enquanto exercício etnográfico foi essencial para as reflexões acerca das 
construções que envolvem a forma de ser do batuqueiro e também a sua relação 
com os seus irmãos de santo, seu babalorixá, seu terreiro e a sua comunidade. O 
trabalho apresentado teve também como proposta a experiência de se estar em 
campo, observando o outro e também observando a si mesmo. Nessa experiência, o 
pesquisador ganha duplamente. As maneiras que ele vai se relacionar com o outro, 
sendo este díspar na sua forma de pensar, sentir, interagir, viver e ver o mundo 
proporciona uma alteração na forma do pesquisador ver, sentir, viver e refletir tanto 
o seu próprio universo, quanto o universo que ele imerge atenção e estudo. No 
âmbito da religião, tal exercício torna-se um tanto mais abstruso. No caso do 
batuque, religião essencialmente afro-gaúcha, na sua teoria e concepção, essa 
religião tenta manter e dar as devidas atenções aos valores civilizatórios afro-
brasileiros e africanos. É nesse momento que a experiência de campo nos é de 
grande valia. Ao iniciarmos uma análise de campo percebemos em que medidas tais 
valores estão imbricados nessa prática religiosa. Com a experiência etnográfica, 
porém, vemos e aprendemos a considerar novas perspectivas e interpretações 
diante dos fatos e situações que nos são apresentadas. Dessa maneira, o trabalho 
tem a intenção de mostrar tais reflexões e experimentações no âmbito do trabalho 
de campo. Além disso, o trabalho apresenta uma escrita etnográfica que dialoga 
com as impressões pessoais tiradas no campo e a visão de mundo apresentadas 
pelos próprios membros da família-de-santo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho versa sobre religião, mais precisamente uma religião de 

matriz africana, inicialmente trazida ao Brasil pelos africanos escravizados e que no 

Rio Grande do Sul é popularmente conhecida como batuque. Avaliado como objeto 

pertinente de estudo, busco aqui perceber como funciona um terreiro e como esse 

funcionamento, na sua contemporaneidade, está se relacionando com o espaço 

social no qual ele está inserido. 

Neste trabalho estudo o batuque, religião de origem africana típica do Rio 

Grande do Sul. Neste estudo, analiso o ambiente do terreiro e o modo como este 

serve como agente estruturador e que alia os indivíduos que cotidianamente o 

frequentam. O terreiro é um espaço, que para os adeptos do batuque, é sagrado. É 

nesse espaço onde se manifestam os orixás, onde o sagrado se reproduz e onde se 

perpetuam as tradições e fundamentos afro-religiosos. O terreiro é um lugar que 

serve como elemento agregador para a família-de-santo, além de servir como 

espaço sagrado e simbólico.  O terreiro é também um espaço de sociabilidade entre 

a família-de-santo. 

O objeto de estudo que motivou o desenvolvimento dessa análise e que 

permite o desenvolvimento deste trabalho é, de fato, um adequado exemplo que nos 

permitiu fazer observações pertinentes sobre essa estrutura, identificando no 

terreiro, sistemas aonde as relações religiosas vão além dos laços que unem os 

membros da comunidade religiosa. Nessa análise, encontrei um espaço de relações, 

que, além de ritualísticas e religiosas, estão também intimamente imbricadas como 

sendo um espaço de constante sacralização. Dessa maneira, o que se pretendeu ao 

realizar este trabalho foi justamente analisar tais imbricações. Inicialmente, as 

observações apresentaram-se óbvias, quase que familiares.  O trabalho etnográfico 

me permitiu desmembrar as situações que com o tempo se apresentavam e onde se 

teve a oportunidade de descobrir aquilo que estava implícito, oculto, nas entrelinhas 

e somente poderia ser descoberto realizando uma análise contínua. 

Como aplicação metodológica utilizou-se as entrevistas não-diretivas e as 

idas a campo. Com as idas a campo foi possível observar o cotidiano do terreiro.
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Mesmo com a presença constante do pesquisador, ajudando nas tarefas, ou apenas 

observando como as tarefas se realizavam as idas a campo foram de extrema 

importância para entender o funcionamento da casa e como o território do terreiro 

transformava o comportamento das pessoas que nele estavam.  

As entrevistas não-diretivas permitiram entender muitas das práticas que ali 

aconteciam. Além disso, se pôde perceber os contrastes (ou proximidades) do que 

era dito nas entrevistas com o que se observava em situações as sociais e 

ritualísticas vividas no âmbito do terreiro. Também se teve a oportunidade de 

conhecer o comportamento dos filhos-de-santo fora do espaço do terreiro. Nessas 

ocasiões a etnografia era realizada fora desse espaço religioso, fora dos olhos 

controladores dos mais antigos e fora do ambiente constantemente sacralizante do 

terreiro.  

Escolhi como objeto de análise um terreiro que se situa no Bairro Pinheiro, 

parada 21, em Porto Alegre e se chama Ilê Nagô Jêje-Ijexá Oxum Ecare. O 

Babalorixá (pai-de-santo) da Casa é Miguel Lacerda, o pai Miguel, que está na 

religião desde meados da década de 70. Além deles, outras duas pessoas foram 

cruciais para a minha entrada no terreiro: Nara Teresinha e Sabrina Nascimento 

(mãe e filhas carnais). Minha informante principal e que abriu as portas do terreiro foi 

Sabrina. Ela foi a pessoa responsável por eu conhecer a maioria das pessoas que 

freqüentavam o terreiro de Miguel. Também tive um ótimo acolhimento de Nara que 

depois de um certo tempo, foi quem me conduziu aos preceitos religiosos. 

O Batuque é uma religião característica do sul do Brasil. Isso significa dizer 

que existem rituais próprios e específicos desta religião de origem africana que não 

existem em outros estados do Brasil. A origem das religiões afro-brasileiras é a 

mesma: o continente africano. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam o 

batuque do Rio Grande do Sul não é uma extensão do candomblé baiano. O 

batuque no Rio Grande do Sul tem suas peculiaridades e maneiras próprias de culto 

às suas divindades. O terreiro, para o afro-religioso, é um dos espaços onde se 

concentram os códigos, os segredos, a energia, o fundamento desta que é uma das 

religiões tradicionais que acompanha o povo brasileiro desde a sua formação. 
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1.1 Trajetória pessoal de aproximação com o objeto 

 

Quando afirmo que os estudos etnográficos me permitiram construir uma 

análise acadêmica para realizar uma etnografia no espaço do terreiro, significa que 

treinei meu olhar academicamente para algo que antes fazia parte da minha vida. 

Desde a minha infância fui levado a frequentar terreiros de Batuque e Umbanda. 

Mesmo sempre freqüentando essas religiões, nunca fui diretamente ligado a elas, 

nunca me iniciei nos seus segredos, mas de qualquer forma elas faziam parte de 

minha vida. 

Por ser negro e pobre, essa prática religiosa sempre esteve presente no 

universo que me constituiu enquanto indivíduo. Venho de uma família muito grande. 

Muitos membros da minha família pertencem a essa religião e por isso, cresci ao 

som dos tambores e ouvindo os mais velhos contando as suas histórias de magia, 

orixás, caboclos e feitiços.  

Nunca entrei efetivamente para o Batuque e nem para a Umbanda, porém, 

sempre tive acesso quase livre nos terreiros e também a alguns rituais que somente 

depois descobri serem de ordem secreta para os que não pertencem a essas 

religiões. Mesmo que não fosse pelo núcleo familiar, sempre houve alguém próximo 

ligado a essas religiões: vizinhos, amigos de infância, amigos dos pais, etc..  

Na rua onde cresci havia pelo menos uma “casa de religião”, fora os 

moradores que eram afro-religiosos, mas seus terreiros eram em outros lugares. 

Mesmo que não fosse por esses fatores, sabemos que os elementos simbólicos que 

constituem as religiões afro-brasileiras estendem-se para outras manifestações 

negras não-religiosas, como a música e culinária, por exemplo. Por isso, era 

frequente presenciar meus tios cantarem ou até mesmo criarem composições que 

continham em suas letras “situações do cotidiano afro-religioso”.  

Mesmo na culinária, era comum comer um acarajé (mesmo que esse tipo de 

alimento não seja muito comum aqui no Rio Grande do Sul) e ouvir de alguma 

“come que é comida de Iansã”.  O ato de comer uma simples canjica feita por 

alguém íntimo já produzia um efeito afro-religioso: “come que tu agrada Oxalá”. 
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Somente depois de crescido, lá pelos meus 14 anos que eu fui me afastando 

gradativamente deste universo.  

Duas situações foram determinantes na minha formação e que me marcaram 

muito em relação à minha ligação com a afro-religiosidade e também com a minha 

afro-brasilidade. 

Lembro-me do primeiro episódio como se fosse hoje. Geralmente nos finais 

de ano, os terreiros afro-religiosos se caracterizam por realizarem a chamada 

“limpeza de final de ano” nos seus filhos-de-santo e, também, nos seus clientes e 

frequentadores. Essa limpeza, segundo os afro-religiosos tem o poder de tirar todas 

as impurezas energéticas que a pessoa acumula durante o ano. Tudo o que é ruim, 

pesado e que atrapalhou a pessoa durante o ano, deixa o seu corpo e seu espírito, 

ao mesmo tempo em que, durante a limpeza, o pai ou mãe-de-santo “carrega” a 

pessoa deixando-a pronta para o ano que está por vir. 

Este procedimento é feito no terreiro e o pai ou mãe-de-santo de acordo com 

o terreiro, utiliza animais, velas, varas, ervas para realizar a limpeza. O processo 

leva em torno de 30 minutos e no final do procedimento, o sacerdote coloca a 

chamada segurança na pessoa, que são cordas entrelaçadas com as cores do orixá 

que irá reger o ano que está por vir. Essa segurança é sempre colocada ou no pulso 

ou no tornozelo da pessoa e ela irá proteger a pessoa de tudo o que é ruim durante 

o ano.  

Quando eu tinha uns 10 anos, como era de praxe, fui com meus pais e meus 

irmãos fazer a limpeza de fim de ano. Íamos ao terreiro de uma tia paterna do meu 

pai, a mãe Ligia d’Oxalá, uma das batuqueiras mais antigas da família. Também 

como de costume, uma boa parte da família fazia a sua limpeza nessa mesma 

Ialorixá. Após todos estarem de segurança, nos dirigimos para a casa da minha avó 

paterna, para os nossos famosos encontros familiares de finais de semana.  

Os primos, que regulavam de idade comigo, pareciam estar todos satisfeitos 

com as suas seguranças. Uns a exibiam no pulso, outros no tornozelo. A grande 

maioria a colocava no pulso. No meu caso, nesse ano específico, pedi pela primeira 

vez para que a Ialorixá colocasse a segurança no meu tornozelo. Findando o final de 

semana, cheguei à minha escola onde meus colegas viram a minha segurança e 
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começaram a rir e a debochar incansavelmente daquilo que para eles não passava 

de chacota. Tudo isso assistido pela professora que nada fez a não ser ter em seu 

rosto um leve sorriso que compartilhava com aquelas crianças os mesmos ideais 

preconceituosos.  

Lembro-me que, além da vergonha, eu senti muita raiva. Eu não senti raiva 

deles, na realidade senti, naquele momento, raiva de mim. Senti raiva de mim por 

ser negro, senti raiva estar ligado a uma religião tão primitiva, tão feia e inferior. 

Esse era o meu pensamento. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz, isso 

nunca vou me esquecer, foi pegar uma tesoura e arrancar  do meu tornozelo aquela 

corda que tanto me fazia mal. 

O segundo episódio aconteceu na mesma Escola. Continuei frequentando 

juntamente com a minha família as festas e uma vez ou outra eu fazia a segurança 

de fim de ano. Contudo, a partir do primeiro episódio, inexplicavelmente a minha 

segurança sempre era a primeira a arrebentar. Meus primos todos frequentavam os 

terreiros e eu gostava muito de estar perto deles, assim eu continuava a ir. Além 

disso, mesmo que meus pais não fossem iniciados na religião, eles prezavam muito 

tudo aquilo que fazia parte da cultura negra e assim, insistiam que todos da família 

freqüentassem os terreiros.  

Eu os acompanhava para que não houvesse nenhum atrito. Com o passar 

dos anos, porém, a minha ligação com isso tudo foi ficando cada vez mais rara. Com 

este afastamento, palavras como “santo”, “orixá”, “feitiço”, “batuque” foram ficando 

cada vez mais distantes até parecerem que faziam parte de um sonho distante, de 

uma vida que não era minha. Depois de certo tempo, tudo aquilo já não fazia mais 

parte de mim. 

Aos meus 16 anos essa situação se reverteu. Seis anos após o primeiro 

episódio, estava eu novamente com meus colegas (alguns inclusive eram os 

mesmos que anos antes debochavam de mim) no intervalo entre as aulas do então 

chamado Ensino Médio. Em algum momento, a conversa versou acerca da questão 

afro-religiosa. Timidamente fiz algum comentário defendendo as religiões afro-

brasileiras. Mesmo estando afastado do universo batuqueiro há algum tempo, eu 

ainda preservava um respeito pelas tradições e por aquilo que até bem pouco tempo 

atrás fazia parte de mim quase que cotidianamente.  
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Um dos meus colegas, após rir um pouco, olha para mim e diz, “José, o que 

tu está defendendo os negros? Meu, tu é branco. Tu é negro só por fora. Tu é um 

negro mas a tua alma é de branco”. Quando ele terminou a frase, ele veio em minha 

direção e, como quem vai me consolar ele me dá alguns tapinhas nas costas. 

Foi a partir desse momento que percebi  que durante algum tempo eu havia 

me afastado de mim mesmo. Aos 16 anos percebi que eu estava vivendo uma vida 

que não era a minha. Aquele “branco” não era eu e eu estava me afastando da 

minha cultura, da minha história, da “minha” religião.  

Após este último episódio,  conscientemente, voltei às minhas origens, 

sobretudo, participando ativamente em movimentos negros. Me aprofundei nos 

diferentes aspectos da cultura negra. Fiz o exercício de ressignificação, onde 

busquei resgatar aquilo que eu havia perdido nos meus 10 anos de idade. 

Dessa maneira, me reaproximei da minha cultura e também das religiões 

afro-brasileiras. Tive particular interesse em participar e entender melhor o batuque, 

por se tratar de uma religião que, a priori, tenta preservar a sua matriz africana em 

sua essência,  em sua tradição. 

Quando voltei a frequentar o batuque (agora não mais somente no meu 

núcleo familiar) tentei perceber o porquê da existência do preconceito em relação a 

essa e a outras religiões de matriz africana. Quando voltei, percebi que o número de 

adeptos de outras origens étnicas aumentara significativamente; as religiões de 

matriz africana estavam muito mais plurais em se tratando de raça, do que quando 

eu as freqüentava. Pensei que esse fator diminuiria o preconceito e racismo que 

sempre existiram em relação a elas, uma vez que em outros tempos, 90% dos seus 

adeptos, eram negros, mulatos e pardos.  

Contudo, mesmo com essa “pluralidade” racial, o preconceito não diminuirá 

com os anos. Ao contrário, os ataques às religiões afro-brasileiras são cada vez 

mais correntes e cada vez mais intensos. Os relatos de filhos-de-santo também não 

eram muito diferentes daquilo que já é de conhecimento geral: que as pessoas têm 

ainda hoje, senão total, muito desconhecimento em relação ao que acontece dentro 

de um terreiro de batuque.  
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O estudo das religiões afro-brasileiras sabe-se hoje, apresenta uma série de 

olhares que nós, estudiosos, podemos ressaltar. Olhares esses que são passíveis 

de classificação, conceituação e estruturação sob diversos pontos de análise e 

perspectiva. As religiões afro-brasileiras são ricas também por isso; elas detêm um 

leque de possibilidades analíticas, permitindo assim, aos estudiosos do assunto 

aproveitar e construir suas interpretações.  

Cada uma dessas interpretações apresenta o seu ponto de vista, 

considerando-se, é claro, o contexto social aos quais essas análises são 

desenvolvidas. Ao transcorrer sobre essa temática, dada a sua riqueza, pode-se 

observar que, a todo o momento, diferentes pesquisadores a examinam e 

desenvolvem novas teorias. Pesquisadores esses que vêm sempre acrescentando 

análises sob um novo olhar e assim apresentam novas considerações acerca do 

conceito das religiões afro-brasileiras. 

Mesmo com toda contribuição acadêmica, ainda hoje vemos que o 

preconceito existe quando o assunto são as religiões afro-brasileiras. Em uma 

ocasião de campo, por exemplo, num dia festivo, com rituais e tambores, perguntei 

aos transeuntes se eles sabiam o que estava acontecendo dentro do terreiro, as 

respostas foram impressionantes.  

Procurei fazer tais questionamentos em outras situações. Realizei pequenas 

incursões pela vizinhança do terreiro que estudei em dias de festa e também em 

dias corriqueiros.  Perguntei aos que passavam, ou às pessoas  que moravam na 

redondeza. Parti das seguintes questões: Será que as pessoas sabem o que é o 

batuque? As pessoas sabem o que faz a mãe ou pai-de-santo? As pessoas em geral 

sabem o que acontece num terreiro?  

 

2 CAPÍTULO I – CONTEXTO HISTÓRICO DA RELIGIÃO E AS NAÇÕES 

AFRICANAS VINDAS PARA O BRASIL 

 

Religião de origem Africana, o batuque foi trazido pelos negros escravizados 

tão logo eles puseram os pés no Rio Grande do Sul. Indícios apontam que sua 
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origem se deu entre Rio Grande e Pelotas (Correa, 1989),  Bagé, seus arredores e 

mais tarde Porto Alegre. Os homens e as mulheres escravizados trouxeram consigo 

a lembrança da sua religiosidade e dos cultos às suas divindades.  

 O continente africano sempre foi muito rico social e culturalmente.  Existem lá 

inúmeros povos, nações, tribos, grupos étnicos, etc. Cada uma dessas nações 

africanas tem uma história singular, uma cultura própria, uma língua e cada qual tem 

a sua forma específica de expressar a sua religiosidade e cultuar as suas divindades 

e seus ancestrais. A mistura dessas nações era também uma das ferramentas 

usadas pelos escravizadores para manter o controle sobre esses homens e 

mulheres e assim evitar revoltas e levantes.  

Como cada grupo tinha a sua língua, sua cultura, sua estrutura, sua 

organização social e a sua história, misturando-os ficava mais fácil de controlá-los, 

pois assim, a priori, não haveria uma unidade organizacional entre os escravizados. 

Chegando ao Brasil esses homens e mulheres tiveram de se adaptar a sua nova 

realidade. Essa adaptação aconteceu também religiosamente. Os escravizados 

tiveram que partilhar e compartilhar entre si as suas divindades, os seus deuses, os 

seus saberes, seus rituais e seus ancestrais.  

No Rio Grande do Sul, com o tráfico interno, os negros escravizados e ex-

escravizados eram oriundos principalmente dos povos da Costa da Guiné, Angola, 

Sudão e Golfo do Benin. No que concerne a religiosidade desses povos, ao 

chegarem ao Brasil, cada um trouxe consigo uma contribuição própria e que 

formulou o que hoje entendemos como o batuque. À época da escravidão, as 

religiões afro-brasileiras tiveram de se reorganizar ao novo contexto, ao novo 

ambiente e às novas realidades sociais a que esses negros foram submetidos.  

A mistura dessas diferentes nações cria no âmbito afro-religioso o que hoje, 

juntamente com outras contribuições, conhecemos como a cultura do batuque. As 

principais nações que vieram para o Rio Grande do Sul foram a nações Jêje, Ijexá, 

Oyó, Cabinda, Maçambique e Nagô, cultuando-se principalmente as nações Jêje e 

Ijexá. Os rituais do Batuque seguem os chamados “axés” ou “fundamentos”, onde se 

obedecem à risca, de forma oral e secreta (somente os iniciados recebem os 

ensinamentos), as tradições, ensinamentos e fundamentos trazidos e enraizados 
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nessas nações.  

Em muitas ocasiões em Porto Alegre vemos terreiros que sofreram 

influências de mais de uma nação. Temos como exemplos, Jêje-Cabinda, Jejê-Ijexá, 

Cabinda-Oyó, onde há uma “mistura” das tradições, ritos e preceitos tanto de uma 

quanto de outra nação, formando-se assim, uma nova nação. A nação Ijexá é 

atualmente a predominante e encontra-se associada aos rituais de todas essas 

nações. Os assentamentos têm rituais e rezas específicos, muitos, em alguns casos, 

parecidos. As diferenças entre as nações são basicamente em respeito às tradições 

próprias de cada raiz ancestral, como no preparo de alimentos, ou nas oferendas 

sagradas.  

Côrrea (1989) afirma que os primeiros indícios do batuque datam da primeira 

metade do século XIX, onde foram encontrados registros em jornais da época 

dessas manifestações. O termo “batuque” nasce justamente da sociedade 

colonizadora gaúcha que não entendia e não diferenciava o que era um rito religioso 

de uma manifestação festiva. Os sons dos tambores das senzalas de Pelotas e Rio 

Grande ecoavam até a casa grande e os senhores de escravos não faziam distinção 

entre um ritual religioso e um momento festivo: para eles tudo era batuque.  

O batuque é uma religião que no Rio Grande do Sul assume peculiaridades 

que a diferencia das outras religiões de matriz africana no resto do país. Os rituais 

são próprios e originais,  embora tenha alguma semelhança com o "Xangô de 

Pernambuco". Vale salientar que o batuque do Rio Grande do Sul é muito diferente 

do Candomblé da Bahia. 

Também conhecido e comumente chamado por seus adeptos de “Nação”, ou 

“Religião”, o batuque se caracteriza basicamente por ser uma religião, 

descentralizada, onde não existe um livro de referência, ou um sacerdote máximo, 

comparado com o papa da Igreja Católica, por exemplo. Um dos principais 

representantes do Batuque foi o Príncipe Custódio de Xapanã, personagem 

emblemática que teve fundamental importância na história dessa religião no Rio 

Grande do Sul. O batuque é uma religião onde se cultuam vários Orixás, oriundos 

destas diferentes partes da África.  
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Pela proximidade geográfica e pela história das relações entre o Rio Grande 

do Sul e os países vizinhos, Uruguai e Argentina, por exemplo, atualmente, o 

batuque tem sido encontrado também por lá levado pelos afro-religiosos gaúchos. 

Nos países vizinhos os novos afro-religiosos têm erguido os seus terreiros onde eles 

têm o compromisso de preservar as formas tradicionais de cultuar e ritualizar e a 

maneira de se relacionar com os orixás.  

É comum também o culto aos ancestrais, conhecidos pelos afro-religiosos 

como Eguns (espíritos dos mortos iniciados ou não). Dependendo-se da nação, o 

culto aos ancestrais ganha uma atenção maior. Nessas ocasiões, a relação entre os 

afro-religiosos e esses ancestrais assume um papel cotidiano muito mais constante. 

Em outros casos temos rituais específicos para os Eguns.  

 Estes são rituais de ordem mais secreta, ou acessível somente a alguns filhos 

escolhidos pelo sacerdote. A casa dos Eguns fica numa construção separada do 

terreiro, nos fundos, onde são feitas diversas obrigações em determinadas datas e 

quando morre alguém ligado ao terreiro. Este local é denominado Balê. Aos Eguns 

como no caso dos orixás, são oferecidos sacrifícios de animais e comidas diversas 

que fazem parte somente deste ritual, não podendo ser usados em outras ocasiões. 

Além disso, os Eguns, assim como os orixás, têm suas rezas (cânticos) próprias, 

feitos na linguagem iorubá. Cada nação tem rituais diferentes para este tipo de 

obrigação. 

 

2.1 Os orixás e o mundo 

 

De origem, sobretudo iorubá (não somente de uma região) e Fon, os orixás, 

segundo os afro-religiosos têm dimensões sagradas e podem ser encontrados em 

todos os aspectos da natureza. A força energética dos rios, dos lagos, do mar, dos 

trovões, da mata, das pedreiras, enfim, os orixás estão presentes e comandam todo 

e qualquer ambiente natural. A vibração energética do orixá está intimamente ligada 

a esses elementos naturais.  
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No Rio Grande do Sul normalmente se cultuam 12 orixás: Bará, Ogum, Iansã, 

Xangô, Odé/Otim, Obá, Xapanã, Oxum, Ossanha, Iemanjá e Oxalá. Essas 

divindades (os orixás são considerados semideuses) cultuadas são praticamente as 

mesmas em quase todos terreiros. Dentro do entendimento dos afro-religiosos, 

esses orixás têm funções específicas e com o passar do tempo descobri também 

algumas liturgias e aproximações entre essas divindades e o mundo concreto. Por 

exemplo, descobri que cada orixá é dono, também, de vários aspectos do mundo 

humano.  

Cada um dos orixás têm sua saudação, o seu dia da semana, o seu dia do 

ano e rege um horário do dia. Cada um tem a sua cor específica, as suas guias, o 

seu número de axés (obrigações). Também, cada orixá é dono de uma comida, tem 

um animal (aves, quatro–pé, ou peixe), tem o seu doce, a sua fruta. Existe um lugar 

de oferenda para cada orixá, cada um tem as suas ferramentas, rege uma parte do 

corpo, tem o seu bicho de estimação, a sua flor. Cada um tem características 

próprias, as suas ervas e por fim um santo católico que o representa. A força dos 

orixás está, em parte, dentro dos terreiros, onde permanecem seus assentamentos e 

é o lugar onde os religiosos também invocam as vibrações destes orixás em 

momentos festivos, rituais e também no cotidiano do terreiro. 

Cada orixá tem uma lenda, uma história que o relaciona com o plano terreno, 

com a natureza, com seus filhos e até mesmo com outros orixás, fazendo que um 

seja uma espécie de complemento do outro. Analogias ao caráter divino maternal, 

afetivo, trágico, também são encontradas nessas lendas, onde se percebe um 

esforço para distingui-los entre si.  

Umas das falas de Sabrina, minha principal informante e creio que seja 

deveras importante para entendimento é que não existe um orixá mais importante e 

um menos importante. Não há hierarquia entre eles. O que temos é uma relação 

horizontal entre as divindades do panteão afro-brasileiro, onde todas essas energias 

têm o seu papel singular e único, onde cada orixá irá ter determinados papéis dentro 

do culto e individualmente com os seus filhos. 

Ao mesmo tempo tais lendas dão conta também do caráter das 

personalidades e comportamento dessas divindades que, ao mesmo tempo que 
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estariam em algum patamar acima do nosso, eles assumem posturas, muitas vezes, 

essencialmente humanas. Os orixás se vingam, sentem ciúmes, compaixão, amor, 

raiva etc. emoções essas próprias do plano humano. Por essa razão muitas pessoas 

se identificam com determinado orixá. Se a pessoa tem determinada personalidade, 

ela se identifica com um determinado orixá por achar que ela e o orixá são, de 

alguma maneira, “parecidos”.  

Em muitas ocasiões dentro do terreiro do Babalorixá Miguel, consegui 

identificar em seus filhos esse comportamento. Parecia-me que as pessoas faziam 

um esforço tremendo para que todos conseguissem associá-la com o orixá que rege 

a sua cabeça. Assim, o comportamento do orixá se confundia muitas vezes com as 

características individuais desses filhos-de-santo e vice e versa. Essas 

representações entre o orixá e seu filho são muito comuns nos terreiros. Os filhos-

de-santo consideram uma honra serem “parecidos” com o seu orixá.  

É em um momento anterior a iniciação que se descobre a qual orixá que a 

pessoa pertence. É no momento do jogo de búzios que o Babalorixá descobre (pois 

os búzios lhe “dizem” durante o jogo) qual é o orixá que rege a cabeça da pessoa. 

Descobri conversando com muitos filhos de Miguel que não existem orixás mais ou 

menos importantes. Entretanto, percebi que existem aqueles orixás que são mais 

famosos, orixás que são quase “pop star”, por assim dizer. 

 

2.2 Os orixás e os seres humanos 

 

As pessoas por sua vez, também, assumem posição fundamental nessa 

relação. Todos os seres humanos, segundo os afro-religiosos, nascem sob a 

influência de algum orixá que regerá a sua cabeça. É no momento de um ritual 

chamado iniciação que o orixá desta pessoa vai se começar a se desenvolver, 

crescer, evoluir. A partir desse momento o filho-de-santo estará preparado para 

“receber o santo”, ou “incorporar”. Ao se iniciar no batuque, o então filho-de-santo 

pode dentro do seu terreiro “evoluir” a ponto de se tornar um Babalorixá/Ialorixá. 
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A incorporação é o momento aonde o orixá “vem ao mundo” através do seu 

filho para receber as homenagens dos religiosos assim como para trazer as suas 

forças vitais e mágicas (seus axés) para distribuir àqueles que o reverenciam. 

Percebe-se que os afro-religiosos entendem que a relação entre essas três forças, 

(divindades, natureza e homens) deve ser uma relação harmoniosa, onde um 

complementa o outro e um depende do outro para a preservação do equilíbrio 

material, natural e espiritual. Outra característica interessante do ritual do batuque é 

o fato do iniciado não poder saber em hipótese alguma que foi possuído pelo seu 

orixá sendo, este, um dos tabus mais caros a essa religião. 

Existem algumas teses referentes a esse tema. Desde a minha infância, 

quando eu frequentava as festas com maior assiduidade, ouvia com frequência que 

se as pessoas soubessem que recebiam os orixás elas ficariam loucas. Durante 

muito tempo eu imaginava o que aconteceria se eu contasse para algum conhecido 

ou mesmo parente que ele recebia o seu  orixá durante as festas. 

 

2.3 Os orixás “pop star”  

 

Os mais famosos seriam aqueles orixás que são citados com maior 

frequência ou que culturalmente tem mais destaque no imaginário social. Casos 

exemplares desses orixás famosos são Oxalá, Iemanjá, Oxum, Iansã, Xangô e 

Ogum. Em muitos desses casos, essa fama é compreensível na medida em que os 

nomes dos orixás tornam-se termos semânticos, como por exemplo: “Oxalá queira 

que isso dê certo”. Em outros casos, quando a analogia entre o orixá e um santo 

católico torna-se tão popular que é difícil muitas vezes até que os próprios afro-

religiosos façam distinção entre um e outro, caso de Ogum, com São Jorge, ou 

Iemanjá com a Nossa Senhora dos Navegantes. 

Fora do mundo afro-religioso, tal separação não é realizada e, muitas vezes, 

ao conversar com amigos, ouço o quanto eles sabem sobre Iemanjá, Oxum, Iansã, 

Oxalá, Ogum e Xangô (os orixás pop star). Muitas vezes eles me procuram para 

dizer que eles descobriram que são filhos de determinado orixá, porque eles têm a 
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personalidade idêntica a tal orixá. “... eu sou filho de Xangô, porque eu não suporto 

injustiça...”. “... sou filho de Ogum, porque eu sou guerreiro...”. Ou as mulheres me 

afirmam que, “... eu sou filha de Oxum porque eu sou muito vaidosa...”. Ou até 

misturas de religiões quando afirmam, “... uma vez uma cigana olhou para mim e 

disse que eu sou filha de Iansã porque eu atraio muito os homens...”.  

Fazendo alusão a essas situações da questão da popularidade dos orixás, 

muitas e muitas vezes, enquanto fazia meu campo no terreiro de Miguel, imaginei 

um diálogo durante o jogo de búzios entre o Babalorixá e algum pretendente a ser 

um filho-de-santo e me perguntava o que aconteceria se por acaso as coisas não 

saíssem como o planejado pelo pretenso “candidato” a filho-de-santo:  

Babalorixá: Os búzios estão aqui dizendo que você é filha de Odé. Estão 
“gritando” aqui. Pois é... Sem dúvida alguma... Odé. 
Pretendente à filha-de-santo: De quem?...Hum... Baba, o senhor tem 
certeza? Eu sempre pensei que fosse de Iansã... 
Babalorixá: Tenho certeza sim minha filha. Tá dizendo aqui... [Silêncio]... 
Bem, vou jogar novamente para verificar... Tá ai... Odé. Não há dúvida. 
Pretendente à filha-de-santo: Mas Babá, eu sempre achei que fosse 
Iansã. Até já uso as guias referentes a esse orixá. E todos pensam que eu 
sou filha de Iansã porque eu sou explosiva, voluptuosa... Então eu não sou 
filha de Iansã... Sobrinha talvez? 
Babalorixá: [Silêncio]... [Silêncio]... Os búzios estão pulando aqui que tu 
não és filha de Iansã... Inclusive Iansã nem se manifestou... 
Pretendente à filha-de-santo: Mas a cigana me falou... 
Babalorixá: [Silêncio] 

Em relação a essa questão, em certa feita numa observação de campo, 

percebi no terreiro de Miguel ele conversando separadamente e em voz baixa com 

uma filha-de-santo. Logo em seguida ele vem em minha direção e fala em voz alta: 

“Coitadinha da Iansã. Tudo é culpa dela”. Entrando na conversa deles, perguntei o 

que ele queria dizer com aquilo ao que ele me responde que Iansã era um Orixá 

injustiçado. Em transcrição a entrevista realizada no dia 06.10.2010, Miguel relata 

bem a experiência em relação a essa injustiça com certos orixás, como mostra os 

excertos a seguir:  

As pessoas atribuem a este orixá uma personalidade equivocada. Assim, 
parece-me que elas fazem tudo o que querem fazer (de carnal) e depois se 
escondem atrás do orixá. Colocam a culpa no orixá para fazer o que bem 
entendem. Outro que as pessoas fazem isso também é com Ogum. 
Geralmente quando os homens são explosivos, irritados, nervosos, eles se 
justificam dizendo que eles são dessa maneira porque são filhos deste 
orixá. Na realidade as pessoas de um modo geral entendem tudo errado.  

As pessoas não estão mais preparadas para ouvir como ouviam 
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antigamente. Quando eu digo, “antigamente” é porque antes as pessoas 
que vinham para cá, as pessoas que entravam para a religião vinham de 
corpo inteiro. De corpo e de alma. Elas viviam a religião. Viviam mesmo, 
sabe. Hoje em dia não é mais assim.  

A impressão que me dá é que as pessoas são religiosas de final de 
semana. Por exemplo, sabe aquelas pessoas que comem fritura, comem 
gordura, comem tudo o que não presta e daí umas duas vezes por mês 
correm meia quadra só pra dizer que estão fazendo exercício para 
emagrecer? Bem, na religião afro, hoje em dia, tem isso também. Elas vêm 
pra cá só pra dizer que estão aqui. E dai querem “ser” de certo orixá, 
querem porque querem. Como se fosse eu quem mandasse.  

Eu até posso dar a cabeça dele pro orixá que ele quer... Mas não é assim. 
Hoje em dia, as pessoas estão muito voltadas para si e interpretam tudo 
conforme o seu bel-prazer. E pior, fazem tudo errado para depois atribuir 
tais comportamentos aos orixás. O “pai de santo” hoje tem que tomar muito 
cuidado com a palavra. Cuidado com o que diz. Ele tem que ser muito 
cuidadoso e zeloso sempre, justamente para que não tenha interpretações 
equivocadas... 

Não pretendo aqui fazer uma descrição detalhada de todos os orixás, porém 

as passagens anteriores pedem um complemento para o seu entendimento. Abaixo, 

cito algumas das características usualmente atribuídas a estes dois orixás (Iansã e 

Ogum) citados pelo Babalorixá, para que possamos ter uma melhor compreensão 

em relação à popularidade e às personalidades deles.   

Consequentemente, como afirma Miguel, as interpretações equivocadas das 

pessoas em relação a esses orixás são facilmente encontradas em qualquer site na 

internet. Contudo, encontramos essas afirmações acerca deles não somente no 

senso comum, mas também nas falas de muitos Babás e Iás. Atento que, embora de 

senso comum, tais interpretações não são incorretas, mas com certeza, muito mais 

complexas do que a gente as concebe, como afirma Miguel. Vejamos: 

IANSÃ: “… É extremamente sensual, apaixona-se com frequência…” “… E 
a multiplicidade de parceiros é uma constante na sua ação…” “... Iansã não 
gosta dos afazeres domésticos…” “… assim nada nela é medíocre, regular, 
discreto, suas zangas são terríveis, seus arrependimentos dramáticos, seus 
triunfos são decisivos em qualquer tema…” “… É o Orixá do arrebatamento, 
da paixão é irrequieta, autoritária, mas sensual, de temperamento muito 
forte, dominador e impetuoso…”. “… É dona dos movimentos…”. 

OGUM: “… É orixá das contendas, Deus da Guerra…” “… Considerado 
como um orixá impiedoso e cruel, temível guerreiro que brigava sem cessar 
contra os reinos vizinhos…” “… Quando irado, bravo, irritado é implacável, 
apaixonadamente destruidor e vingativo; quando apaixonado, sua 
sensualidade não se contenta em esperar nem aceita a rejeição...” “… 
Ogum é o dono das estradas de ferro e dos caminhos...” “… Ogum é o 
arquétipo do guerreiro…”. 
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Desta maneira, o imaginário popular constrói uma noção breve do que seria 

uma relação com os orixás. Mesmo assim, acredito que os orixás mais conhecidos, 

os “pop star” têm um papel fundamental na divulgação da religião afro-brasileira. A 

população tem acesso às religiões afro, por um lado, muitas vezes por causa desses 

orixás.  Mesmo que equivocadamente, as informações acerca destas entidades, 

nunca são negativas e este fator, de alguma maneira, aproxima a população das 

religiões afro-brasileiras. 

 

2.4 O batuque, suas provações e outras histórias 

 

Houve um episódio que merece destaque. Minha avó paterna era uma 

iniciada, mas durante muito tempo ela havia se afastado da religião. Numa ocasião 

de grande festa, ela resolveu ir com o resto da família para prestigiar o terreiro da 

Mãe Lígia. No meio da festa, minha avó recebeu o seu orixá depois de muitos anos. 

Isso significa dizer que foi a primeira vez que eu presenciei minha avó recebendo 

seu orixá.  

Lembro-me que no dia seguinte, a orientação geral dos mais velhos para nós, 

as crianças, era que em hipótese alguma nós deveríamos mencionar o que 

aconteceu na noite anterior. Imediatamente me deu uma vontade de contar para ela. 

Eu queria contar tudo pra ela. Mas no fim fiquei quieto, tive medo, pois eu não queria 

ver a minha avó enlouquecer. 

Mais tarde descobri algumas outras teses em relação a esse tema. Alguns 

religiosos me afirmam que, ao saber que os filhos-de-santo “incorporam”, ou se 

ocupam do orixá, eles podem ceder a vaidade e assim eles vão, de certa maneira, 

banalizar um princípio básico da religião afro e também dos orixás, que consiste na 

humildade e desapego material. Outra tese é que ao saber da sua incorporação o 

filho-de-santo pode desistir de continuar na religião por causa das difíceis provações 

as quais tais filhos são submetidos quando “ocupados”. 
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As provações seriam os testes que os pais de santo fazem com os seus filhos 

para saber se eles realmente estão recebendo o santo e não fingindo. Tais provas 

seriam extremamente difíceis e segundo afirma Pai Cleon de Oxalá em conversa 

com ele no seu terreiro “Reino de Oxalá” 18.03.2012,  

“... Se as pessoas que realmente recebem o santo soubessem o que elas 
fazem nessas provações, elas iam embora correndo. Nunca mais 
apareceriam por aqui. Eu iria ficar sem filho nenhum. As provas são 
dificílimas e ninguém em sã consciência iria fazer o que se faz se não 
estivesse incorporado”. 

 

3 CAPÍTULO II – O INDIVÍDUO, O TERREIRO E AS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

O Brasil como se sabe, é um país que apresenta hoje, uma significativa 

diversidade religiosa. Em cada estado do país encontramos (além das religiões 

conhecidas como “tradicionais”) uma específica maneira de reverenciar o(s) 

Deus(es). Os aspectos culturais, sociais e históricos influem direta ou indiretamente 

na construção desta religiosidade local.  Esses aspectos fazem com que o Brasil 

seja um país singular e rico religiosamente, com inúmeros modelos sincréticos, cada 

um com a sua particularidade.  

Contemporaneamente, onde o ser social vivencia um mundo científico 

tomado por um ideal de globalização, modernidade, tecnologia e racionalidade, é 

fácil acreditar que os ideais de secularização tenham lugar de destaque. O mundo 

concreto nos faz crer que estamos nos afastando cada vez mais do pensamento 

religioso. Porém, tudo isso se torna equivocado quando, ao prestarmos atenção e ao 

fazermos uma análise mais aprofundada, vemos um quadro um tanto diferente 

daquele, a priori, pensado: o mundo religioso vai muito bem, obrigado. 

Cada vez mais vemos não só as reafirmações de crenças religiosas 

tradicionais, mas também o surgimento de novas formas de crença. Além disso, não 

é raro percebermos que a esfera do religioso perpassa por outras esferas do social. 

Atualmente, a esfera religiosa cada vez mais explicitamente tem se reaproximado de 

outras categorias do social, como a política, ou a mídia, ou a cultura, por exemplo. 
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Novos grupos religiosos surgem a cada momento e em cada canto do país 

como uma resposta ao pensamento de que o homem tem se afastado da sua 

religiosidade. No Rio Grande do Sul a situação não é diferente. Há, teoricamente, 

espaço para todo o tipo de manifestação religiosa e a cada hora percebemos o 

surgimento de novas doutrinas, com influências das mais diversas. 

No caso das religiões afro-brasileiras, sabemos que existem variados estudos 

a seu respeito. Em cada estudo, os pesquisadores ressaltam diferentes temas de 

análise tais como: a questão da identidade religiosa; do sincretismo; do transe; das 

vestimentas; dos mitos; da culinária; da musicalidade; dos rituais; do mágico; do 

sagrado; do fetiche; do profano; das entidades etc. É através dessas perspectivas 

analíticas que nos é permitido ter algum embasamento de informações pertinentes 

para desenvolvermos novas teses acerca dos sistemas que constituem as religiões 

afro-brasileiras. 

Em diferentes regiões do Brasil, também descobrimos inúmeras formas de 

vivenciar essas religiões. Em cada estado encontramos essas expressões religiosas 

com maior ou menor grau de adeptos. Em exemplos clássicos apresentamos o 

Candomblé na Bahia, o Xangô em Pernambuco, o Tambor de Mina, no Maranhão, o 

Catimbó no Nordeste, a Macumba em São Paulo e no Rio de Janeiro e o Batuque 

no Rio Grande do Sul. 

Mesmo que hoje em dia exista essa série de estudos e acesso a essas 

religiões, ainda assim percebemos que o preconceito e a intolerância existem. O 

imaginário não só popular, mas também de muitos estudiosos ainda é tomado por 

algumas ideias fetichistas clássicas atribuídas aos negros e a essas religiões. Além 

disso, as Igrejas cristãs Neopentecostais declararam guerra às religiões afro desde 

meados dos anos 80, como bem afirma Oro (1997). 

São cada vez mais intensos, explícitos e recorrentes os ataques físicos, 

verbais (de ordem pessoal, a terreiros, filhos-de-santo, ou símbolos afro-religiosos) 

ou de ordem social, com os programas midiáticos, onde os evangélicos atacam e 

apresentam as religiões afro-brasileiras como as representantes do mal na terra. 

Todos esses fatores contribuem consideravelmente para o preconceito em relação a 

essas religiões. O pensamento cartesiano, euro-centrado, além das condições de 
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escravidão, influi diretamente para que esse preconceito se permaneça e se 

justifique. 

Tanto a sociedade civil, quanto as pessoas que se propõe a estudar as 

religiões afro-brasileiras, precisam admitir que o nosso país é intolerante. Antes de 

dar qualquer pretenso passo a frente, precisamos admitir que vivemos em uma 

sociedade racista e preconceituosa e que ninguém está isento, ou livre dessas 

influências que se construíram no país desse a sua constituição, há 513 anos. 

Diante dessas condições, ao olharmos para as religiões afro-brasileiras fica de fácil 

entendimento que sabemos tudo e ao mesmo tempo não sabemos nada a seu 

respeito. O pesquisador, por não ser isento desse contexto, deve ser um eterno 

vigilante em suas análises ao estudar as religiões afro-brasileiras. 

Entende-se que o batuqueiro, tem em suas fundamentações simbólicas e 

ritualísticas maior aproximação com os valores civilizatórios africanos e afro-

brasileiros. O batuque se atém a matriz herdada dos africanos. Ele representa a 

matriz mais africana das religiões afro-brasileiras. Nele, então, nós encontramos 

algumas peculiaridades, como, por exemplo, o fato de que se cultuam os orixás e 

nenhuma outra entidade (sendo essa a principal diferença em relação à umbanda e 

à linha cruzada). As entidades africanas que são cultuadas.  

O que se procura, portanto, ao adentrar em um terreiro, é que esse modo 

essencial de vivência seja experimentado de maneira integral pelos filhos-de-santo 

no seu cotidiano. No caso do estudo em questão, situamos e percebemos que tais 

valores têm sua singularidade no Rio Grande do Sul, mais especificamente, em 

Porto Alegre, uma vez que tratamos de um terreiro situado nesta cidade. 

Uma vez estabelecido como lugar sagrado e imaculado, o terreiro ganha uma 

força simbólica e torna-se um espaço de resistência dos costumes e crenças de uma 

ancestralidade africana que, mesmo ancestral, é fundamental para a consolidação e 

continuação das crenças e práticas batuqueiras. Sabrina, minha informante, afirma 

em 14.05.2009, 

Ao entrarmos no terreiro, devemos nos despir de tudo o que carregamos, de 
tudo o que temos acumulado na nossa vivência cotidiana e que nos constrói 
para nos vestir com um novo modo de vida e pensamento; um que se 
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aproxime dos nossos antepassados e ancestrais. Aqui os cultuamos e por 
isso devemos a eles enorme respeito e zelo. 

Geertz (1989) percebe o ethos como um aspecto que faz parte da estética e 

da moralidade de uma cultura. O ethos vai designar os elementos atributivos aos 

valores e aos estilos que constroem a moral. No mundo batuqueiro, os processos 

desse ethos são complexos, lentos, e de difícil entendimento, uma vez que a visão 

de mundo do afro-religioso aufere elementos existenciais únicos. Dessa maneira, 

permanecer no terreiro durante um longo período de tempo, observando, 

construindo, analisando as situações que se apresentavam foi primordial para o 

desenvolvimento do trabalho. O batuque só pode ser observado se o recolocarmos 

num contexto que o ligue a ele mesmo no seu cotidiano.  

Torna-se de difícil tarefa analisar um ou outro aspecto desta religião, sendo 

que existe sempre um complemento, alguma característica que precisa ser 

percebida. Na religião, os acontecimentos nunca se apresentam sozinhos. Eles 

estão sempre interligados. Um acontecimento é complementar a outro e sem este 

outro, não há sentido. Analisar um acontecimento batuqueiro isoladamente (e tratá-

lo como se ele fosse único) é um equívoco.   

É através da observação participante que conseguimos ligar essas relações. 

Elas não se apresentam de uma hora para outra e em muitas vezes, essas relações 

passam despercebidas pelos olhos do pesquisador. Estas situações acontecem no 

cotidiano do terreiro, nos momentos rituais, nos momentos não-rituais, em situações 

extra religiosas, ou seja, o filho-de-santo, o batuqueiro assim o é em todo o 

momento. E é em cada um desses momentos que ele revelará algo de importância 

significativa para o pesquisador. 

Importante perceber que em cada terreiro, as práticas rituais não são 

idênticas, porém em todos os terreiros mantém-se os preceitos (fundamentos) tendo 

cada família religiosa as suas regras e modelos de vivências. Por exemplo, há 

terreiros que não permitem que fotos sejam tiradas dos iniciados quando estes estão 

ocupados pelos orixás. O tabu da ocupação em outras casas, entretanto já foi 

quebrado sendo assim, permitido. Outro exemplo, o ritual de “ir ao chão”, não é 

idêntico em todos os terreiros. Em alguns casos, existe maior rigor e exigência com 

os filhos que estão passando por esse momento. Em outros lugares, tal 
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procedimento não exige tanto “sacrifício” e rigor. Cada terreiro tem a sua autonomia. 

O terreiro, pode-se dizer, é o espaço agregador central da família batuqueira. É o 

lugar onde acontecem os rituais e encontros da família religiosa. Cada religioso 

(Babalorixá ou Ialorixá) mantém a sua casa da forma que lhe for mais adequada. 

Este sacerdote vai repassar os seus conhecimentos para os filhos do seu terreiro da 

mesma maneira que os antigos passaram para ele: através da oralidade.  

Além disso, ele vai mostrar os segredos da religião somente na prática, na 

vivência. Isso significa dizer que o batuque tem em base fundamental a 

descentralização e a oralidade. Não há uma catedral e muito menos um livro 

sagrado que diz como os acontecimentos devem ser. Os conhecimentos, os 

segredos, as maneiras de realização dos rituais e trabalhos vão ser passados pelos 

mais antigos e pelos Babalorixás ou Ialorixás.  

O Babalorixá (se no caso homem; Baba, pai) ou Ialorixá (Iá, mãe, se for 

mulher) no batuque, é aquele que tem o poder maior; a última palavra para tomada 

das decisões importantes é sempre dele. Ele é o ser que tem mais conhecimento e 

que vai cuidar dos seus filhos para que estes sejam bem sucedidos tanto na vida 

espiritual quanto na vida material.  

O termo “pai” e “mãe”, usados corriqueiramente para se dirigir aos Babás e 

Iás, serve também para demonstrar o afeto, consideração e respeito que o filho tem 

por eles. Num terreiro tem apenas um pai, ou mãe. No batuque, a lei quem faz são 

eles e eles ditam como tudo deve acontecer. Caso ocorra o falecimento do 

Babalorixá ou Ialorixá, fica a critério da família consanguínea o destino do templo. 

Se não há um familiar que possa suceder o morto, o terreiro é fechado. Existe 

também a possibilidade da sucessão ser para alguém da família-de-santo que tenha 

grande prestígio entre o Babalorixá e toda a família-de-santo. Fazer parte de uma 

família-de-santo, antes de tudo, é pertencer a um grupo restrito de pessoas que se 

tornam capazes de receber uma divindade chamada orixá. Cada filho-de-santo 

recebe o orixá para o qual “deu a sua cabeça” no rito de iniciação. O batuque é 

também uma religião de possessão. É através dos seus filhos-de-santo que os 

orixás, essas intensidades de energias, se  comunicam entre o divino e o terreno. 

Na família-de-santo, iremos, assim, encontrar relações, além de consanguíneas, 

religiosas, místicas, mágicas e também civilizatórias. 
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Para uma pessoa que pretende se iniciar e tentar entrar para a família-de-

santo, primeiro ela deve passar por rituais de aceitação que a tornem um filho-de-

santo. O terreiro estudado é exclusivamente de batuque, por isso o processo ritual 

de iniciação em muitas casas é bastante longo e complexo. Nem todos os terreiros 

agem da mesma maneira, cada um tem a sua forma particular realizar seus rituais e 

de conviver com a sua família-de-santo.  

O que se pode perceber é que as relações no âmbito do terreiro se constroem 

a partir de uma noção do familiar a qual não estamos acostumados. Ali, todas as 

construções sociais e familiares, são baseadas nas relações que envolvem 

processos civilizatórios africanos, ou africanizadas (já que se trata de um terreiro no 

Brasil).  

 

3.1 A casa do Pai 

 

Como dito anteriormente, o terreiro de Miguel foi o escolhido como objeto de 

estudo. O acesso ao terreiro foi facilitado pelas relações antigas, tanto pessoais 

como de trabalho que eu havia estabelecido em outros momentos. Outro fator que 

favoreceu minha entrada na casa foi ter alguns familiares e amigos que a 

frequentam há muitos anos. 

Ao saberem que trabalho como pesquisador na área da religiosidade afro-

brasileira, os filhos-de-santo da casa se sentiram por fim, contemplados com minha 

presença na casa, agora como pesquisador, uma vez que sempre a frequentei como 

visitante, ou um mero expectador dos rituais aos quais era frequentemente 

convidado. 

A escolha deste terreiro como objeto de estudo tem sua fundamentação 

também pelo fato de que o pai de santo da casa é muito preocupado em “manter os 

fundamentos do batuque”. O batuque caracteriza-se por ser uma religião 

essencialmente negra. Religião de origem africana, os seus adeptos no Brasil se 

caracterizam por serem em sua maioria, negros e pobres. Atualmente este quadro 



26 
 

tem se modificado. Hoje em dia, muitos frequentadores desta religião não são 

somente negros e é cada vez mais frequente perceber pessoas de diferentes níveis 

sociais.  

No Rio Grande do Sul, hoje em dia, encontramos filhos-de-santo de tudo 

quanto é origem, raça e situação social e financeira. Se autodeclarar afro-religioso 

não significa dizer que o fiel é negro. O Babalorixá do terreiro que serviu como 

objeto de estudo não é negro. Assim, ao pensarmos em conceitos como, 

fundamento, batuque, preservação do modo de vida africano, pensamos 

imediatamente num pai de santo negro. O fato de Miguel não ser negro também se 

tornou tema interessante de análise para a compreensão da “adoção” dessa 

negritude pelo pai-de-santo. 

Para um melhor entendimento, os filhos-de-santo são os sacerdotes dos 

orixás, por assim dizer, cada um tem uma função dentro do terreiro. Nem todos, 

porém, são preparados para “receber” os orixás. Dentro da “estrutura familiar” do 

terreiro, cada membro da família tem uma função específica e a essa função ele se 

dedica. Como alguns exemplos, temos aqueles que cuidam da comida, os que 

tocam o atabaque, os que são encarregados de preparar e sacrificar os animais. 

Um novo membro começa como iniciado e pode terminar como o chefe 

supremo do terreiro, conhecido como Babalorixá. O Babalorixá ou Ialorixá dentro do 

terreiro, é aquele que tem o poder maior; a última palavra para as decisões 

importantes a serem tomadas é dele. Pode ser comparado ao pai de todos dentro da 

família. 

Todos esses processos são instituídos no início da “feitura da cabeça” do 

iniciado e essa formação hierárquica de cada um é estabelecido no início pelo orixá, 

através do jogo de búzios. A submissão aos rituais de iniciação é importante para 

que tudo ocorra bem durante o processo de entrada do novo membro na família, que 

dura entre 6 meses a um ano, dependendo do terreiro.  

Agora de forma re-estruturada, o candidato se apresenta e se encontra num 

novo mundo; um mundo que é cheio de atos simbólicos e rituais específicos, o 

mundo da religião e do terreiro que o adotara.  Assim, para se tornar filho-de-santo, 
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o candidato deve estar, acima de tudo, pronto psicológica e ideologicamente para 

abdicar de muitos dos antigos modos de viver e sentir o mundo anteriormente vivido 

e conhecido e abraçar a sua nova família e suas novas formas de viver o mundo.  

No caso do terreiro estudado, dos 150 filhos (aproximadamente) em torno de 

65% pertence à raça negra. No Rio Grande do Sul não são raros os diálogos entre 

os afro-religiosos e alguns movimentos sociais negros. Como exemplo temos as 

contribuições de agentes da saúde negros nos terreiros atuando em prol da 

comunidade afro-religiosa. Em muitas casas de batuque em Porto Alegre existe uma 

ligação/relação entre a afro-religiosidade e os movimentos negros locais. Isso se 

justifica pelo fato de que tais movimentos encontram no batuque elementos 

civilizatórios afro-brasileiros.  

Em sua teoria, as construções sociais e rituais, dentro do terreiro de batuque 

são baseadas nas relações que envolvem esses processos civilizatórios africanos, 

ou com influências africanizadas muito fortes. Assim, a aproximação dos 

movimentos negros com essa religião torna-se também uma referência como 

espaço de conservação de uma ancestralidade pelos religiosos.  

Na casa do Pai Miguel, a maioria das pessoas são negras. Entretanto o 

terreiro em si não tem nenhuma ligação com qualquer movimento organizacional 

negro. Em algum momento em campo, conversei com um filho-de-santo e perguntei 

o porquê ele havia entrado para a casa de Miguel especificamente. Rapidamente ele 

aponta para os demais filhos-de-santo da casa e me responde: “Onde mais hoje em 

dia tu consegue ver tanto negro junto numa casa de batuque”. 

O que se pode perceber é que as relações no âmbito do terreiro, espaço 

sagrado e unificador dessa família, se constroem a partir de uma noção familiar, 

termo no sentido tradicionalmente conhecido, que é parecida com a noção africana, 

segundo a minha informante de campo, Sabrina Nascimento. O apoio dela foi crucial 

para eu obter sucesso no meu trabalho e conseguir adentrar no terreiro com maior 

facilidade. Escolhi Sabrina porque ela é bem antiga na casa. Pessoa de confiança 

de pai Miguel, Sabrina é uma pessoa que “vive” a religião, ou seja, está presente em 

todos os momentos do terreiro; os momentos rituais e cotidianos. Sabrina então com  

36 anos, facilitou deveras meu trabalho e acesso às pessoas e aos compromissos 
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religiosos que presenciei. Pelo seu compromisso com a casa, ela também conhece 

todos muito bem e tem acesso a todos os espaços do terreiro. Numa das minhas 

primeiras conversas com Sabrina, ela me relata a sua ideia do que é a religião: 

Essa coisa de todos os negros se chamarem de irmãos já diz tudo. Quem é 
negro entende o significado que tem por trás disso. Passamos pelos 
mesmos sofrimentos e por provações semelhantes. Isso de alguma forma 
se estendeu para o terreiro. Os escravos e ex-escravos tentaram reproduzir 
isso na senzala e construíram ali uma pequena África. E hoje não tem só 
negro. Mas quem não é negro e é da família-de-santo, respeita os 
ensinamentos que são passados oralmente. Isso é só tu olhar em volta que 
tu vai ver que tudo aqui no terreiro é como se fosse na África. Até o modo 
de viver e respeitar quem está há mais tempo na casa, quem é mais velho 
na religião. Hoje mudou muita coisa, mas tentamos sempre manter uma 
tradição. 

O terreiro de Miguel tem muitos filhos-de-santo, cada um traz consigo uma 

bagagem, uma vivência familiar anterior que é específica. Essa bagagem é levada 

para dentro desse espaço religioso. Tentar compreender o terreiro como um espaço 

singular e adverso a qualquer tipo de experimentação familiar que não seja 

compatível à família-de-santo é um equívoco.  

Toda a tradição e respeito aos costumes e modos de vida dentro do terreiro 

não quer dizer necessariamente que os filhos-de-santo abdicam totalmente de seus 

antigos modos de vida e da forma de condução familiar a que estão acostumados. 

Inclusive, há a possibilidade de incluir alguns desses hábitos no terreiro, que é o 

local essencial de congregação dessa família-de-santo.  

Essas diferentes manifestações, de cada membro da comunidade religiosa, 

de costumes familiares próprios, de vivências familiares únicas e pessoais são, 

também, um adendo transformador para um estilo de vida familiar único dentro do 

terreiro de batuque. As somas dessas experiências individuais de cada um dos filhos 

é o que dá vida para a perpetuação tradicional e também ritualística deste terreiro.  

Para desenvolver um trabalho etnográfico que respondesse adequadamente 

aos questionamentos norteadores deste trabalho, foi necessário fazer muitas saídas 

e observações em campo, além de, entrevistar as pessoas que frequentavam o 

terreiro e conheciam o seu cotidiano e funcionamento.  
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Inicialmente, o trabalho em questão se dirigia para a uma reflexão acerca da 

entrada dos filhos-de-santo na casa. Os processos pelos quais tais candidatos 

teriam de passar e se adequar para se tornarem filhos. Assim, foi necessário saber 

quem eram esses candidatos, suas origens, anseios, medos, expectativas e, acima 

tudo, sua preparação para os processos de despir-se do mundo concreto, moderno, 

dinâmico. É dessa maneira que vai ser possível que ele se reviste, se revise e se 

reveja enquanto ser humano.  

Sabrina pertence à família-de-santo do terreiro de Miguel desde muito 

criança. Sua mãe consangüínea, à época, era a segunda autoridade da casa, a 

chamada mãe pequena e umas das mais antigas filhas de santo de Miguel. A mãe 

de Sabrina, depois de Miguel, era quem ditava como seriam realizados os trabalhos 

e rituais. Ela era o braço direito de Miguel e depois dele, era ela quem comandava a 

família. 

Recordo que umas das minhas primeiras indagações para Sabrina foi o 

porquê uma pessoa iria querer entrar para a religião uma vez que existe tanta 

intolerância e preconceito, sobretudo com o pessoal do batuque, considerado por 

muitos uma religião primitiva (palavra usada como forma de menosprezar a religião). 

Além disso, me interessou saber como esse novo membro iria se relacionar com o 

resto da nova família (a família-de-santo). Ao que ela me responde: 

As pessoas “fazem” o santo para melhor controlar a sua vida e pra se 
descobrirem. É um passo muito, muito importante na vida de uma pessoa. A 
partir da iniciação e da tua entrada para a família-de-santo é que se 
consegue enxergar coisas que antes a gente tentava, mas não enxergava. 
Isso vem lá da África já. Essa coisa de buscar se conhecer e de conhecer 
os poderes da natureza, de Deus.  

O orixá é isso. É a força da natureza que pode despertar em ti por um breve 
tempo. É assim que tu vai fazer as escolhas certas e melhores pra tua vida 
e para o bem da tua família. Porque agora que tu és iniciado, o santo está 
contigo e tu estás com ele e ele te ajuda na tua realização pessoal, no que 
tu quiser; é só pedir que ele te dá. Isso se a tua relação com o santo for 
equilibrada.   

Depois de iniciado e de entrar para a família, tu controla melhor os teus 
sentimentos, porque tu passas a “enxergá-los”. A família vai te ajudar a 
compreender melhor isso. E isso tem como consequência melhorar a tua 
vida. De dentro pra fora, entende? Se tu tiver bem contigo, tu vai conseguir 
melhorar a tua vida material. Tu te conhece mais como ser humano e assim 
se relaciona melhor com os teus próximos e não próximos, com a tua 
família toda. 
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Os primeiros contatos com o terreiro aconteceram no início do ano de 2008. 

Nesse período eu pretendia entender um pouco os processos ritualísticos do 

batuque. A literatura sobre o batuque até então lida me deu certo embasamento 

teórico que permitiu, naquele momento, que eu fosse capaz de analisar as diferentes 

formas de expressão dessa religião. Digo diferentes, porque no início eu queria 

experimentar tudo; sugar todas as possibilidades de análise que o batuque me 

oferecia. 

Nessas minhas primeiras idas ao terreiro de Miguel, lembro que em tudo eu 

via uma tese. Tudo era motivo para anotação, para reflexão e posterior análise. Se 

um membro da comunidade religiosa espirrasse, eu conseguia tirar dali um sentido, 

uma signo, mais que isso, eu via ali um significado religioso. Nessas ocasiões, além 

de conseguir realizar meus primeiros trabalhos antropológicos voltados para a 

religião afro-gaúcha de forma mais científica estava eu também me permitindo fazer 

um exercício etnográfico. Exercício esse que não tinha nada de científico e que na 

época eu não percebi que, mais que exercitando o pensamento conceitual e técnico, 

estava eu aprendendo a me comportar, a me postar em campo.   

Primeiramente, em 03.10.2008, enviei um e-mail para o pai Miguel explicando 

que a partir daquele momento, eu estaria indo para o seu terreiro com o intuito de 

pesquisar a sua família-de-santo. Tão logo ele recebeu a mensagem, me respondeu 

dizendo que gostaria de conversar comigo pessoalmente antes de aceitar ou recusar 

a minha proposta. 

Marcamos então, um encontro no seu terreiro. Essa conversa foi bem 

informal, onde pela primeira vez eu conversei mais que 30 minutos com pai Miguel. 

Ele sabia quem eu era e como eu havia chegado até o seu terreiro, porém nunca 

conversamos mais que um curto período de tempo.  

Nesse encontro, porém, descobri que Miguel sabia mais a meu respeito do 

que eu imaginava. Parecia-me, porém, que para ele, esse nosso encontro também 

foi uma oportunidade para ele me conhecer melhor e para a nossa aproximação. Ele 

já sabia que qualquer trabalho que eu realizasse seria bem intencionado, mas ele 

queria se assegurar que alguns aspectos do que fosse dito, ou visto por mim agora 

enquanto pesquisador se manteriam sigilosos.  
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Miguel tem a fama de ser uma pessoa muito reservada, rígida e controladora. 

Os que me disseram isso, porém nunca usaram esses adjetivos atribuídos a ele 

pejorativamente. Ao contrário, parece-me que tais atributos eram mais do que 

essenciais para se ter uma apropriada família-de-santo. Ainda mais quando se trata 

de se “trabalhar” com a religião, onde tudo deve ser levado muito à sério, pois as 

dimensões entre o sagrado e o profano estão interligadas constantemente, segundo 

minha informante Sabrina. 

Como eu já o conhecia um pouco, a sua preocupação com o que eu iria 

escrever era mais que esperada, ainda mais diante de uma nova perspectiva das 

minhas idas ao terreiro. Mesmo reservado, Miguel e a mãe pequena da casa, Nara, 

que também estava presente na ocasião, se mostraram muito solícitos em tudo e se 

colocaram à disposição para responder as dúvidas e questionamentos que eu 

tivesse.  

Na realidade, foram eles quem me indicaram conversar com Sabrina para me 

orientar na casa. Interessante notar que logo de início, e mesmo explicando qual era 

o meu objetivo, os dois (Miguel e Nara) já começaram dizendo,  

“Aqui é como qualquer outro lugar. É como uma família normal. Tem 
aqueles que são de um jeito e outros que são de outro jeito completamente 
diferente. A gente está aqui pra orientar. A família tem seus altos e baixos, é 
como uma família normal”. 

O que ele tentava explicar era que ali não era um mar de rosas e, antes que 

eu descobrisse ou percebesse qualquer furo, ou erro de conduta de alguém dentro 

do terreiro, eles já estavam me avisando. Mesmo que naquele momento eu não 

sabia exatamente o que eu pretendia, expliquei que meu papel ali não era fazer 

nenhum julgamento de valores, nem dizer que a conduta de um batuqueiro deveria 

ser de um jeito específico.  

Nesse meu primeiro contato, tive a oportunidade de ver um “reforço” de um 

filho-de-santo que estava passando por dificuldades de saúde. O ritual era fechado e 

somente alguns filhos-de-santo estariam presentes para auxiliar o pai-de-santo e a 

mãe pequena. Fui convidado a participar pelo menos de uma parte dele. Aceitei de 

imediato e agradeci a oportunidade. 
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Para mim foi de grande valia essa oportunidade e experiência. Como cheguei 

cedo ao terreiro, consegui ver também os processos anteriores ao ritual, as formas 

de preparação para o ritual e os processos de transformação dos filhos que 

chegavam de um mundo material, concreto, moderno passando a ser consumidos 

aos poucos (seja pelas vestimentas, seja pelas expressões, seja pelo 

comportamento) a fazerem parte de um mundo simbólico, mágico. Um mundo 

estruturalmente diferente do mundo exterior; o mundo do terreiro. 

É como que se automaticamente eles encarnassem uma nova 

individualidade, uma que se comportava de maneira distinta do seu outro “eu”, do 

seu “eu” cotidiano. 

Essa foi uma das minhas primeiras notas de observação porque, para mim, é 

de grande importância o que este aprendizado no campo fez comigo enquanto 

estudioso. Nos dias de hoje, ao fazer um campo (seja em qualquer área) entendo 

que não é tão somente a etnografia que vai permitir que o pesquisador seja bem 

aventurado em seu trabalho. Além do campo conceitual e do campo prático, existe 

um patamar intermediário entre essas duas noções que faz com que sejamos bem 

sucedidos nos nossos empreendimentos etnográficos. 

A definição desse patamar é deveras difícil de se fazer na escrita. 

Testemunho que o antropólogo não deve pretender somente dialogar com o seu 

campo, com o seu objeto de análise de uma forma puramente dialógica, racional. O 

mais próximo possível desse sentimento de se explicar é que o antropólogo deve ter 

consigo uma sensibilidade, uma sintonia, uma aproximação com o seu objeto de 

estudo que faça com que ele seja bem sucedido na sua missão.  

Nesse primeiro encontro tive já algumas observações importantes que pude 

fazer sobre o comportamento dos filhos-de-santo. O clima antes do ritual foi se 

tornando mais silencioso e os filhos, todos vestidos de branco, pareciam 

concentrados. A impressão que me deu foi de estar assistindo uma peça de teatro 

onde cada um desempenhava o seu papel sem roteiro. Cada um sabia exatamente 

o que fazer e como proceder para dar seguimento ao ritual. Em alguns momentos, 

Miguel chamava a atenção de algum filho que, por ventura se desvirtuasse do 

restante e realizasse uma função inadequadamente. 
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4 CAPÍTULO III – OBSERVAÇÕES ETNOGRÁFICAS 

 

Nesse capítulo, descreverei as minhas observações de campo, onde 

experimentei através da vivência no terreiro de Pai Miguel, situações diferentes em 

diferentes momentos do cotidiano do terreiro. A minha experiência de campo inicia 

em 2008, onde iniciei as técnicas de observação de campo e também diversas 

entrevistas com membros da família-de-santo de Miguel.   

Para fins de pertinência com o trabalho em questão, resumi as minhas 

observações em seis tópicos, de diferentes encontros que me pareceram pertinentes 

com a proposta do trabalho. Fiz alguns entrelaçamentos com outros observações 

realizadas em outros tempos e momentos.  As diferentes experiências de campo 

(quando consecutivas) nos permitem construir diálogos entre as diversas e 

diferentes observações que, com o tempo vão se interligando e tomando formas 

interpretativas. Nesse caso, acrescento também as impressões que tive durante o 

ano de 2011 ao realizar o documentário “Caminhos da religiosidade afro-gaúcha”.  

As observações de campo, as entrevistas com os filhos da casa e as 

participações ativas nas tarefas do terreiro as quais em muitas ocasiões fui 

designado a realizar, me permitiram fazer algumas interpretações  acerca de como é 

o funcionamento da prática batuqueira no terreiro de Miguel. Logicamente, as 

observações realizadas não são determinantes para uma generalização de todo um 

sistema afro-religioso, ou que as práticas estruturantes do terreiro de Miguel podem 

ser generalizadas para um todo batuqueiro.  

 

4.1 O documentário “Caminhos da Religiosidade Afro-Gaúcha” 

 

O grupo “Caminhos da Religiosidade Afro-Gaúcha” foi criado pelos colegas 

do curso de ciências sociais da UFRGS, Rafael Derois dos Santos e por mim, José 
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Francisco S. S da Silva. O professor Daniel Francisco De Bem, na época fazendo 

seu mestrado, também contribuiu e participou da construção desse grupo que não 

estava vinculado a nenhuma esfera oficial da Universidade. Outras pessoas foram 

fundamentais para a consolidação do grupo, como o hoje os também professores 

Mauro Meirelles e Ari Pedro Oro. O objetivo da criação desse coletivo de 

pesquisadores foi de acumular o maior número possível de testemunhos de afro-

religiosos através da ferramenta de audiovisual.  

Além disso, o grupo pretende pensar as religiões afro-gaúchas numa lógica 

alternativa, não-oral, criando assim, uma forma de diálogo com a sociedade civil, 

sociedade acadêmica e, sobretudo, com a sociedade afro-religiosa. O grupo já 

realizou alguns vídeos relatos e pequenos documentários, onde se deu destaque às 

falas de afro-religiosos de Porto Alegre e interior do estado, sobre a sua religião, 

como a vivenciam e as dificuldades que encontram no mundo contemporâneo. 

Desde então, o grupo tem se preocupado em apresentar ao público expectador as 

religiões afro-gaúchas num viés elucidativo e pedagógico. Durante o ano de 2011 

nos foi possibilitado realizar um documentário de caráter essencialmente 

pedagógico, onde nos amparamos na execução da Lei 10.639/03, que se baseia em 

dar ferramentas ao ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira em sala 

de aula. Nesse documentário, apresentamos as religiões afro-gaúchas (o Batuque, a 

Umbanda e a Quimbanda), suas peculiaridades, suas diferenciações e 

proximidades. 

Esse vídeo documentário foi produzido entre o ano de 2011 e 2012. Nessa 

ocasião, tive o papel de produtor executivo e fui o responsável pelos contatos e 

interlocução com os terreiros e conduzi as entrevistas. A oportunidade de realizar o 

documentário me permitiu estabelecer ótimas e até profundas relações com os 

membros de terreiros de Porto Alegre, na grande Porto Alegre e Pelotas. A 

oportunidade de frequentar os terreiros durante esse tempo me permitiu criar um 

breve estudo comparativo entre o meu terreiro de análise para a realização deste 

meu trabalho de conclusão de curso, onde identifiquei algumas paridades entre as 

casas de batuque que frequentei.  

Analisar todas as impressões sobre a realização deste documentário, sobre a 

sua diversidade de pensamentos, sobre a diversidade de ritos, semelhanças e 
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diferenças entre os terreiros visitados e também sobre as falas dos afro-religiosos 

(Batuque, Umbanda e Quimbanda) daria por si só um ótimo trabalho. Porém, usarei 

algumas referências destes terreiros para apor às minhas impressões no meu 

trabalho de campo em Porto Alegre no terreiro de Miguel.  

Para as referências, dei destaque ao terreiro CEAAB, de Pelotas, onde a 

Ialorixá é a mãe Gisa de Oxalá e lá construí uma relação muito boa com ela e 

também com a sua família. Além disso, fazer uma análise comparativa entre um 

terreiro de Pelotas (onde em teoria o batuque teria iniciado) e um de Porto Alegre foi 

uma boa oportunidade de conhecer as relações que aproximam, ou distanciam um 

terreiro de outro. 

No caso do terreiro de Miguel, a escolha do terreiro se presta por algumas 

razões de pertinência tanto pessoais quanto para ordem interpretativa da pesquisa. 

Mesmo as questões subjetivas estendem-se para o âmbito objetivo na medida em 

que os comportamentos dos filhos da casa perante a minha presença foram muito 

mais “reais”, ou seja, por conhecê-los, eles não “atuavam” ou apenas mostravam 

aquilo o que eu gostaria de ver.  

O batuque do pai Miguel é conhecido como “fechado”, conforme afirma Pai 

Antônio Carlos de Xangô, famoso Alabê de Porto Alegre em entrevista dia 

22.05.2012 para a realização do documentário “Caminhos...”. Essa informação de 

que tanto o terreiro quanto a família-de-santo de Miguel seriam “fechados” havia sido 

me passada logo no início das minhas observações de campo em 2008 quando 

tentei fotografar os rituais de batuque do Pai Miguel e ele não permitiu. 

Primeiramente, acreditei que a negativa fosse um artifício para que eu somente não 

fotografasse. Mas depois descobri que realmente Miguel não permite que ninguém 

tire nenhum tipo de foto, ou filmagem em suas festas. 

Em relação ao batuque ser “fechado”, percebi quando adquiri mais 

experiência de campo, que nas festas de Miguel, os filhos-de-santo eram 

praticamente sempre os mesmos. É usual nas festas afro-religiosas que os 

membros de terreiros se frequentem. Uns visitam os outros e mesmo os filhos-de-

santo, de vez em quando são convidados para frequentar outros terreiros que não 

os seus. Esse não era o caso do terreiro de Miguel. 
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Em uma festa datada de 23.09.2009, indaguei Sabrina Nascimento, minha 

interlocutora no terreiro de Miguel, sobre a ausência de visitantes de outras casas 

nas festas. Ao que ela me responde que esse fato raramente acontecia no terreiro 

de Miguel. Segundo ela,  

O Pai não gosta que venham pessoas de fora, de outros terreiros. Têm 
algumas pessoas, as mais antigas dentro da religião, que têm casa há 
tempos e que conhecem o pai, dai sim ele convida. Mas isso não é sempre. 
O pai é muito chato pra esse tipo de coisas. Ele não gosta das picuinhas e 
das fofocas que acontecem entre os terreiros. As pessoas vão às casas só 
pra ver o que acontece de errado, só pra falar mal depois. Dai o pai já corta. 
Só convida os antigos das outras casas ou irmãos de santo.  

E, realmente, em todas as festas que fui ao terreiro de Miguel, somente uma 

vez que presenciei pessoas desconhecidas.  

Outro fator de importância para a pesquisa foi saber que o terreiro de Miguel 

é conhecido por ser um terreiro “tradicional”. Isso significa dizer que Miguel tenta 

reproduzir os conhecimentos e ensinamentos de outrora no cotidiano de sua casa. 

Em nota de observação de campo realizada em 12.04.2008, indago acerca deste 

precedente: “Gostaria de me aprofundar em relação a esse ‘tradicionalismo 

africanista” que Miguel diz manter em seu terreiro”. 

Primeiro penso que devo ter como condição para uma melhor observação, 

mais acesso ao cotidiano desta e de outras casas e conversar com mais afro-

religiosos sobre esse conceito de “tradicional”. Ainda mais, me pergunto se Miguel 

por ser de origem italiana, consegue reproduzir de maneira “fiel” ao que seria de fato 

uma tradição afro?. Ou será que isso não teria importância significativa?. O que 

significa um batuque “tradicional”, ou de “raiz” como muitos afirmam?   

Levantei tais questionamentos de início das minhas observações. Me parecia 

necessário entender essas construções acerca das religiões de matriz africana no 

Rio Grande do sul. Ter acesso ao terreiro de Miguel revelou-se de mais validade 

quando eu soube dessas informações para melhor entender os comportamentos da 

família-de-santo dentro deste espaço “sagrado” (simbólica e religiosamente) e 

também fora dele. 
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 4.2 Observações 01 – O terreiro como espaço social e sagrado 

  

Na Porto Alegre em fins do século XIX, a população negra vivia numa área 

conhecida como “colônia africana”, lugar afastado do centro da cidade. Nesse local, 

as religiões de matriz africana concentravam-se e dali ouvia-se os tambores durante 

os dias e durantes as noites. Com o advento industrial e urbanístico, os negros 

porto-alegrenses começaram a ocupar o Bairro Cidade Baixa, Menino Deus e seus 

arredores.  

Nesses espaços, a religião misturava-se com o cotidiano daquela gente e 

praticamente todos estavam familiarizados ou pertenciam a um terreiro. 

Permaneciam ali, inúmeros batuqueiros e batuqueiras famosos que até hoje 

somente quem é de dentro da religião conhece as suas histórias. Com o tempo, 

ficou cada vez mais claro que não haveria espaço de convivência pacífica entre os 

negros e suas religiões e a nova ordem urbana que se instalava em Porto Alegre.  

Dessa maneira, os afro-religiosos (e os negros de uma forma geral uma vez 

que a sua história está intrinsecamente ligada a sua religião) foram obrigados a se 

instalar em lugares mais afastados, nas periferias. Hoje, é comum encontrar terreiros 

de batuque em regiões afastadas do centro urbano. Ainda hoje conseguimos 

encontrar um ou outro terreiro na Cidade Baixa, algum terreiro resistente envolto por 

prédios enormes. Contudo, comumente encontramos terreiros em regiões distantes 

dos grandes prédios, em locais mais reservados, afastados. 

Uma característica dos terreiros é que eles geralmente também são o lugar 

de moradia do pai-de-santo. Em alguns casos encontramos essa separação e 

vemos que o pai-de-santo mora numa casa diferente do lugar onde exerce a sua 

função religiosa. Geralmente, o terreiro se estrutura da seguinte maneira: existe um 

local específico dentro da casa (um cômodo ou a parte de um cômodo) onde o 

sacerdote coloca os assentamentos dos orixás.  

Esse lugar é conhecido pela família-de-santo como de “quarto de santo” ou 

Peji. Normalmente nesse lugar, ficam depositadas representações imagéticas de 

orixás, preto-velhos, caboclos, ciganos e santos católicos. É neste lugar que são 
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feitos todos os fundamentos como o corte (sacrifício animal), trabalhos determinados 

ou as oferendas para os orixás. Este é um dos locais mais sagrados do terreiro e por 

ser considerado assim, existem inúmeras restrições ao seu acesso, como por 

exemplo, nem todos podem entrar. Pessoas vestidas de preto, mulheres em dias de 

menstruação também não podem entrar.  

Junto a este “quarto de santo”, há o salão, lugar onde são realizadas as festas 

para os orixás. No terreiro de Miguel o salão é bem amplo, cabendo comodamente 

cerca de 70 pessoas, fora os convidados que ficam sempre em pé próximos à 

parede. No outro extremo do “Quarto de Santo”, atravessando o salão, nós temos 

uma porta bem ampla, daquelas de vidro que correm para o lado. Logo ao lado 

dessa porta, postam-se os tamboreiros que ficam sentados em um mini altar e são 

sempre três alabês que tocam seus tambores para chamar os orixás.  

Ao lado deles, há uma janela também ampla que ajuda na ventilação do 

salão, além dos ventiladores e um ar condicionado. Se olharmos para a esquerda 

temos um banco pintado de branco, cumprido o bastante para acomodar umas 

quatro pessoas. Nesse banco, sentam-se somente os filhos de oxalá, lugar 

reservado para eles quando os filhos-de-santo “incorporam” esse orixá na sua forma 

“velha”. Mais adiante à esquerda temos outra porta, desta vez uma porta normal que 

dá para os fundos da casa e é por ali que saem algumas oferendas que são feitas 

para os Eguns ou quando alguém tem de “despachar” algo.  

Nos terreiros, além da “casinha”, como é chamada a pequena casa de cor 

normalmente vermelha que fica sempre na frente do terreiro, temos em algumas 

ocasiões, a casa dos Eguns.  Essa casa também tem lugar definido, sendo uma 

construção que fica sempre na parte dos fundos do terreiro, onde também são 

realizados diversos rituais. 

O terreiro de Pai Miguel se situa numa esquina da parada 21, periferia de 

Porto Alegre, bairro Pinheiro. Olhando-se da rua, o terreiro fica numa parada de final 

de linha de ônibus. A extensão dele vai de uma ponta a outra, podendo-se assim, 

entrar nele tanto por uma rua, quanto por outra paralela.  
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O terreno onde fica o terreiro é grande, no mínimo quatro vezes maior que o 

tamanho das casas vizinhas. A casa de Miguel se destaca perante as casas de seus 

vizinhos. Num primeiro momento acreditei que o “negócio” da religião estava indo 

muito bem. Ledo engano. Ao realizar mais entrevistas não diretivas e trabalhar 

melhor meu campo percebi que esta minha primeira análise estava equivocada. Na 

realidade a casa é fruto do trabalho de Miguel como bancário durante 30 anos.  

A casa, além de ampla, tem um belo pátio que a encobre tendo uma bela 

vegetação em sua volta que acaba de certa maneira preservando a rotina dos 

moradores, frequentadores e também dos clientes do local. Logo, me perguntei 

sobre a possibilidade dessa questão desempenhar implicações negativas na 

convivência entre os membros do terreiro e o dono da casa, com os vizinhos que os 

cercam. Também, gostaria de investigar e descobrir o perfil dos clientes que 

convivem com a casa. Quem são eles? Qual seu perfil econômico? Perfil social e 

racial? Será que os vizinhos frequentam o terreiro, ou somente pessoas de outras 

áreas da cidade? 

Quando se está na frente da casa, não há identificação aparente de que ali se 

trata de um terreiro de batuque. Não fosse pela conhecida “casinha de Bará” um 

pouco depois do portão de entrada, entre a vegetação na frente, ou pela 

movimentação anormal de pessoas com suas vestes brancas circulando pelo 

terreno (pátio e pela casa), um transeunte desatento ao passar pela primeira vez por 

ali, diria se tratar de uma residência não afro-religiosa.. 

A casa parece ser construída e dividida a adequar tanto o trânsito de pessoas 

quanto as divisões de tarefas a serem executadas na casa. A cozinha é um dos 

espaços mais bem estruturados e amplos da casa. Com fogões de bocas grandes (a 

gás e a lenha) e com mais de um freezer, a cozinha me pareceu ser também um 

espaço sagrado, onde não é permitida a entrada de qualquer um.  

Assim me pareceu ser e depois descobri que sim. Há uma grande bancada 

que divide o interior da cozinha com o acesso (um longo corredor) que vai para o 

salão. Foi em uma festa que eu percebi que as comidas (ou oferendas) ao estarem 

prontas, ficavam na bancada, e os alguns filhos iam buscá-las e a levavam direto 

para o salão de festas, facilitando a entrada e saída desses filhos que buscavam 
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esses alimentos que iam ser ofertados tantos para os orixás, quanto para o público, 

ou serviam para despacho. 

Recordo que uma das minhas primeiras dificuldades foi justamente entender 

quais eram as normas da casa. O que fazer? O que não fazer? Como comer? Em 

que momento? Ao lado de quem? Tudo isso para estar presente na forma de viver 

cotidiana do terreiro. Porém, essas perguntas foram se resolvendo na medida em 

que observei atentamente o comportamento do “outro” e como ele procedia em 

determinada situação, ou contexto. 

 

4.3 Observações 02 – De fora para dentro: o terreiro e sua relação com suas 

imediações 

 

Na medida em que as visitas se tornavam frequentes, pude perceber analisar 

e entender mais acerca das formas de convivência que o terreiro estabelece com a 

vizinhança local. A cada momento era uma nova descoberta e a observação das 

práticas ritualísticas ou não, me revelavam muito mais do que uma conversa, ou 

uma entrevista. Com o tempo, os filhos-de-santo foram se acostumando com a 

minha presença e assim revelavam mais sobre as suas relações com os vizinhos. 

Miguel tem em seu terreiro em torno de 150 filhos-de-santo. Foram raras as 

ocasiões que todos estivessem presentes, mas a casa sempre me pareceu cheia de 

gente, sempre com alguma atividade. Na realidade, a aproximação de compromisso 

que o terreiro, aliás, os terreiros, de um modo geral, vêm estabelecendo com os 

seus arredores é um fato de importante destaque. Tal compromisso vem sendo 

firmado por alguns motivos que são significativos pela sua relação entre a religião 

afro e a sociedade civil atual.  

Em primeiro lugar, vemos os constantes ataques às religiões afro-brasileiras 

por uma parcela de comunidades evangélicas. Tais ataques vêm se tornando cada 

vez mais explícitos, onde os pastores responsáveis têm incitado os seus fiéis a 

atacarem verbal e fisicamente, afro-religiosos e terreiros pelo Brasil. As bancadas 
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evangélicas no mundo político têm tentado interferir de maneira a prejudicar os afro-

religiosos no livre exercício da sua crença. Em segundo lugar, temos a organização, 

além de política, midiática por parte desses evangélicos, onde através de diferentes 

canais da mídia, eles conseguem atacar as religiões afro-brasileiras, afirmando-se 

em preconceitos historicamente existentes no pensamento civil brasileiro acercas 

das religiões de matriz africana.  

Mãe Nara, a mãe pequena, em entrevista datada de 15.10.2010, me revela um 

pouco sobre a questão do que seria o chamado “fundamento” religioso. Nara afirma 

que o batuque, é uma religião onde é a herança africana que estabelece uma 

relação para ...”além da pele...”. Para ela,  

estão ligadas as histórias dos negros escravizados, aos momentos de 
sofrimento, as dores, as perdas e os aprendizados que eles tiveram que 
superar... A prática da religião é uma atualização desse laço que envolve 
cada um de nós, mesmo havendo o caso da pessoa ser branca, porque se 
trata da ancestralidade que é passada pelo sentimento de pertencimento 
àquela cultura, tocando os corações... Muitas pessoas fogem dessa 
herança, ao evitar e negar as suas raízes culturais, chegando até 
estigmatizá-la como primitiva, do mal... 

Em contrapartida, os movimentos sociais negros aproximam-se das religiões 

de matriz africana, porque identificam nelas um patrimônio filosófico e religioso a ser 

mantido. No terreiro de Miguel, procurei me informar sobre os possíveis conflitos 

com o seu entorno. Perguntei para Sabrina em 28.07.2010 se por acaso existiam 

conflitos com os vizinhos. Segundo ela, os conflitos antigamente eram muito 

maiores.  

Eles aconteciam de duas maneiras: primeiramente, os vizinhos não toleravam 

não somente o terreiro de Miguel, mas havia outros afro-religiosos na vizinhança que 

sofriam represálias dos seus vizinhos. Nesse sentido, os filhos-de-santo sempre 

foram orientados a não entrar em conflito direto com ninguém e a tentarem resolver 

da maneira mais pacífica possível as eventuais intolerâncias e rixas. Tais rixas 

acontecem invariavelmente não somente com os vizinhos, mas em todos os 

ambientes que os filhos circulam. Conforme afirma Sabrina ,  

Se alguém descobre que tu é batuqueiro, sempre muda alguma coisa. Fica 
um silêncio constrangedor, uma espécie de pavor, de medo que as pessoas 
ainda sentem e dai te tratam diferente; ou se atemorizam, ou se afastam de 
ti. São poucos que não estão nem aí pra tua religião... 
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Numa conversa com Nara, a segunda pessoa mais importante no terreiro, ela 

confirma o que Sabrina dizia. Nara acrescenta uma informação sobre o assunto 

dizendo que durante muito tempo Miguel e sua família religiosa se aproveitaram 

desse temor para manter os vizinhos afastados. Não que houvesse ameaça, mas 

pelo que eu entendi, a família-de-santo do terreiro fazia questão de afirmar-se 

enquanto batuqueira. Quando a casa estava cheia, ninguém tinha vergonha de estar 

com as suas vestimentas brancas (axós), com suas guias, ou mesmo ir ao pátio, à 

vista de todos os vizinhos, para levar para a rua, ou pegar no carro alguma oferenda.  

Minha interlocutora Sabrina afirma que, hoje em dia, não existem mais 

conflitos diretos com a vizinhança. “... acho que acostumaram...” . Em outubro de 

2010, foi interessante saber que o terreiro, por exemplo, preparava uma festa 

especialmente para as crianças carentes da comunidade. Nessa festa vêm crianças 

tanto do entorno do terreiro, quanto de distâncias até mais longínquas, para comer, 

beber e ganhar presentes. A festa é direcionada para as crianças, mas é incentivada 

a ida dos pais para entrarem e conhecerem o terreiro e a família-de-santo. Nara, um 

pouco antes de outubro, olhou para mim e disse, “Tu não queria saber da nossa 

relação com os vizinhos? Pois então, venha nesse final de semana para ver. Traga 3 

pacotes de bala, cocada e um saco de pirulito. Chegue cedo”. 

A mãe pequena também me revelara que o terreiro está sempre pensando 

em formas de convivência pacífica com a comunidade vizinha. O terreiro não é 

alheio ao que acontece em sua volta. Segundo Nara, esse também é um dos 

propósitos da religião, que é trabalhar com a questão da caridade. A vizinhança 

conhece e sabe quem são eles.  

Segundo Nara, a mãe pequena, o terreiro é bem aceito e não há mais 

conflitos diretos entre o terreiro e a vizinhança. Ela disse que poderia me contar 

muitas histórias sobre esse desrespeito com a religião e sabe que em outros 

lugares, seus irmãos de religião não têm a mesma sorte que ela e a sua família-de-

santo. Em entrevista de 13.07.2010, Miguel afirma que todos são bem vindos para 

entrar na casa e devem se sentir à vontade para frequentar ou conhecer o terreiro. 

Ao entrarem, porém, todos devem respeitar as normas do terreiro. 
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Situação semelhante acontece no terreiro Casa Espírita Assistencial Afro-

Brasileira – Caboclo Rompe Mato, Reino de Xangô e Oxalá, Nação Cabinda, o 

CEAAB, em Pelotas. Mãe Gisa de Oxalá, responsável pelo terreiro, faz diversos 

trabalhos sociais. A relação do terreiro de Mãe Gisa, porém, vai além de abrir as 

suas portas para a vizinhança. Para ela, o terreiro tem um papel além do religioso; 

tem um papel fundamentalmente social. No CEAAB, existem diversos projetos 

sociais especialmente para trabalhar com menores em vulnerabilidade social. Mãe 

Gisa iniciou de forma simples, dando aula para esses menores, convidando a todos 

os seus conhecidos (religiosos ou não) a participarem dos seus projetos como 

agentes educadores. Com o tempo, Gisa foi conseguindo apoio de diferentes 

segmentos sociais: marcenarias, empresas alimentícias, empresas que trabalham 

com material de escritório, enfim, todos que podiam contribuir de alguma forma com 

a manutenção de seus projetos.  

Abaixo, uma parte da entrevista com Gisa realizada dia 18.01.2012 em 

Pelotas, sobre como ela iniciou os seus projetos sociais no seu terreiro. Esta 

entrevista foi concedida para o documentário “Caminhos da religiosidade afro-

gaúcha”: 

Hoje, nós não estamos dentro de um palácio, mas era bem humilde a minha 
casa. E comecei a dar aula... E comecei a chamar as pessoas. Então, a 
criançada da volta toda apareceu. Comecei, “vou dar aula”. Eram oito 
crianças. Uma pecinha pequenininha. Quando chegou ao final da outra 
semana já eram quinze crianças.  Quando chegou ao final do mês eram 
trinta e duas. Ai, a pecinha que eu tinha não dava... Mas sempre pensando 
numa maneira de melhorar mais. De pegar mais pessoas... Eu tinha umas 
amigas que eram professoras... E envolvia as pessoas e elas vinham... Mas 
eu era assim, sabe aqueles carrapatos? ... Eu fui vencendo as pessoas pelo 
cansaço. 

E as crianças chegando. E eu tenho a minha tia. Então, quando eu dava 
aula pra uma turma, eu colocava ela pra ler história pra outra. E a gente 
fazia esse meio de campo. “Mas deixar as crianças irem embora da minha 
casa sem dar alguma coisa? Leite é importante.” Ai eu jogava um búzio e 
comprava leite. Ai tinha oferta de leite no supermercado, eu ia lá e 
comprava leite.  

E dava leite. Leite com chocolate e bolachas. Ai tinha uma empresa aqui, a 
Zezé, que trabalha com bolachas, que faz bolachas. E eu comecei a 
mandar ofícios. Explicava que era um projeto que eu trabalhava com 
crianças carentes, que eu dava reforço e que eu precisava de... E eles 
começaram a me dar as bolachas que queimavam mais, que o pacote não 
era o tradicional, da embalagem aquela bonitinha.  

E o lanche... E a cada dia apareciam mais crianças... Porque assim, eu 
acredito no ser humano. E as pessoas têm que crescer... 
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Gerar trabalho e renda. Tem que criar trabalho e renda. “Eu preciso fazer 
uma marcenaria”. Que é uma profissão que ainda... Antigamente, a 
marcenaria era uma profissão muito boa, agora está voltando. Pras pessoas 
assim, fazer uma grande marcenaria, botar os pais dessas crianças a 
trabalhar. ... O seu João vai pedir um guarda roupa, vai fazer uma listagem 
de material, vai vir aqui no CEAAB, vai agendar o horário dele, vai trabalhar 
com as máquinas. Quando for montar vai vir aqui pegar as ferramentas, vai 
fazer. E vai ter uma pessoa que vai chegar aqui e vai dizer; “Olha, vamos 
fazer o seguinte, o senhor cobrou R$300 reais? Então o senhor vai...”. Vai 
ajudar ele a direcionar o dinheiro dele.  

Ele vai comprar ferramenta pra ele. Que ele vai usar. E não precisar 
comprar ferramenta grande, porque vai ter aqui. Ele vai comprar a 
ferramenta que ele vai usar pra comprar o móvel. E vai gerar trabalho pra os 
que estão aprendendo e vão ajudar ele pagando menos. Ele vai ter dinheiro 
e a coisa vai criando um bolo. E o CEAAB vai crescendo. E as pessoas vão 
crescendo mais. 

 Cada terreiro tem a sua maneira de lidar com a sua comunidade. A forma que 

cada terreiro tem de se aproximar e dialogar com ela é única. Entre os terreiros, as 

formas de convivência com a comunidade estão também vinculadas às formas como 

este terreiro conceberá a sua presença nessa comunidade. Além disso, cada terreiro 

terá o seu próprio “estatuto”, ou seja, cada um tem em sua fundamentação, uma 

maneira de ver agir com o seu mundo e o mundo a sua volta. Esse ideal interno 

(dentro do terreiro) terá reflexos consequentemente, na comunidade que o cerca. 

Por exemplo, alguns religiosos prezam por suas casas serem conhecidas como 

“instrumentos de caridade e alteridade”. Inevitavelmente, a comunidade do entorno 

também será afetada, pois o terreiro irá trabalhar em prol da alteridade e da caridade 

para além da sua família-de-santo. 

 

4.4 Observações 03 – Os orixás, os clientes, os auxiliares, os filhos e os encostados 

 

Existe uma clientela do terreiro de Miguel que mora pelas redondezas, 

entretanto, a maioria dos clientes, não mora perto. Existem também aqueles clientes 

que frequentam o espaço do terreiro esporadicamente. Na realidade, estes não são 

exatamente clientes. São mais ajudantes da casa (muitas vezes familiares dos 

religiosos) que auxiliam nas tarefas cotidianas, vão às festas, estão no círculo 

familiar, mas não são iniciados na religião.  
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Há outro perfil de frequentadores do terreiro, os que são conhecidos como 

“encostados”. São aqueles que têm vontade (ou precisam) entrar para a religião, 

mas não entram de imediato. Grupo muito parecido com os “ajudantes”, os 

“encostados” não são aceitos até que se mostrem aptos a entrarem para família. 

Miguel afirma em conversa em 07.09.2010, que 

Têm pessoas que eu deixo mais de um ano encostado. Elas podem vir 
frequentar as festas, as atividades religiosas e até assistirem um ou outro 
ritual mais fechado, mas elas só vão entrar para a família quando eu sentir 
que eles estão prontos para seguir e viver a religião. Eu preciso também 
saber que essas pessoas estão de acordo com as práticas rituais 
específicas da minha casa e também estarem de acordo com o modo como 
nós fazemos a religião e também como nos comportamos perante o resto 
da comunidade religiosa...” 

 A preocupação é por que há muita gente nos dias de hoje que entram no 
batuque pelos motivos que, são equivocados. As pessoas nem sabe direito 
o que estão fazendo... 

Durante esses anos, consegui aceitação para assistir diferentes processos 

ritualísticos no terreiro de Miguel. Houve um fator que merece nota para o trabalho. 

Por eu ser jovem e negro, muitos da casa acreditavam que eu estaria frequentando 

os rituais para mais tarde me tornar um filho-de-santo. Em muitos casos, alguns 

filhos-de-santo que me eram mais próximos, me perguntavam a respeito da minha 

possível entrada para a família.  Em outros momentos, as atitudes do restante da 

família, as formas como eles me acolhiam revelavam essa minha desconfiança de 

que todos pensavam que eu seria um novo filho-de-santo.  

Muitos se aproximavam e se comportavam como se fossem meus mentores, 

me explicando como proceder em alguma ocasião específica. Assim, mesmo que eu 

não quisesse, ou não pudesse participar de alguma atividade que requisitasse algum 

conhecimento de quem já é iniciado, esses filhos me colocavam para trabalhar 

sempre me “ensinando” como fazer tal tarefa.  

A maioria dos filhos-de-santo de Miguel é da raça negra. Assim, creio que 

todos achassem que, naturalmente, eu também iria entrar para o terreiro. Miguel não 

explicou (pelo menos na minha presença) qual era a minha função no terreiro e, por 

isso, acredito que alguns filhos tivessem esse pensamento e agissem como se eu 

estivesse num tipo de “estágio preparatório” para a entrada para a família-de-santo 
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do terreiro. Aqui, pelo comportamento de todos, me identifiquei como um 

“encostado”. 

Acredito que a questão racial é uma discussão constante dentro do terreiro. 

A maioria dos filhos-de-santo de Miguel são da raça negra, porém é cada vez mais 

comum a entrada de filhos de outras origens étnicas e também filhos de diferentes 

classes sociais (independente da origem étnica). Isso faz com que Miguel atente 

para a discussão, porém, observo que ele não a faz de maneira direta. Existe a 

preocupação em manter “a tradição” da religião que já sabemos ser de origem 

africana.  

Penso que talvez seja pertinente levantar algumas questões para reflexões, 

como a questão da consciência da origem e da “negritude” do batuque. Por ser 

branco, Miguel, afirma em entrevista realizada 8 de setembro de 2010 uma situação 

que aconteceu com ele há alguns anos,  

Tenho uma filha-de-santo que é casada com um homem negro que é 
iniciado na religião e por isso ele foi convidado para participar de um ritual 
de corte aqui na casa. Nesse momento ele ainda não me conhecia, não 
sabia como eu era. Quando ele pôs os olhos em mim, a pessoa teve a 
atitude de não contribuir em nada... Enfim, ele mal me cumprimentou, 
demonstrando aversão a minha pessoa. Percebi que essa atitude foi 
pessoal. Quando nós fomos participar de uma festa de Batuque em outra 
casa de um pai-de-santo negro, porém o esposo de minha filha-de-santo 
acabou participando de todos os afazeres da festa nessa casa. 

Já em Pelotas, no terreiro de Mãe Gisa de Oxalá, a preocupação com a 

possível entrada de novos filhos é uma constante. Ela afirma (assim como Miguel) 

que está cada dia mais difícil de manter o batuque de acordo com as tradições a ele 

destinadas. Gisa afirma que é o pensamento das pessoas que tem modificado e, 

atualmente, é difícil manter algo tão complexo como o batuque de forma intacta. Em 

entrevista com Mãe Gisa, ela afirma:  

O que eu noto é que as pessoas que já vinham com uma caminhada de raiz 
dentro de uma religião de matriz africana, elas lidam da melhor forma com 
esse respeito. E outras pessoas que entram, ou não tem ninguém da família 
que é de religião, ou não tem um passado. Elas entram e entram.  

E tu vê que aquele respeito fica meio longe. Mas, desde uma vez que não 
afete ninguém. A minha casa, ou onde eu estiver pra mim tanto faz. Cada 
um faz melhor do seu jeito. Mas têm certas coisas, o importante é o 
fundamento. Se tu não tem o fundamento não adianta nada...Olha, eu tenho 
uma visão que cada casa de religião é um reino. E dentro desse reino existe 
um rei. E que não é nem o pai e nem a mãe de santo. É o orixá que tem ali. 
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O que acontece?  

É que nós nos percebemos que nós não somos esse rei e levar em conta 
respeito, fundamento, tempo. Na nossa religião o tempo é fundamento. O 
tempo de vida, o tempo que tu tem dentro da religião é muito importante. 
Muito importante. O que os pais e as mães de santo devem ter? Muito 
respeito. Saber ensinar, saber transmitir...”  

Os clientes que têm mais dinheiro podem comprar mais agrados para os 

orixás. Muitas vezes, eles custeiam algumas festas. Esses, segundo o pai Miguel, 

fazem parte de um outro perfil de clientes, porque eles moram geralmente em 

bairros de classe média, ou alta e são clientes fiéis que em muitas oportunidades, 

gastam uma quantia considerável em trabalhos. 

O terreiro está constantemente cheio de gente. Primeiramente, pensei que 

fosse porque eu era convidado sempre que tinha alguma atividade, ou algum ritual. 

Contudo, fiz uma ida de campo sem avisar, durante um dia de semana, numa tarde 

escolhida a esmo e o quadro não foi diferente: muito filho-de-santo no terreiro assim 

como também um número considerável de clientes. 

Basicamente, as pessoas buscam em um terreiro o auxílio para solucionar os 

problemas das suas vidas cotidianas. Geralmente, tais problemas estão vinculados à 

questões financeiras, de saúde e questões amorosas. Em alguns casos, as pessoas 

entram para o batuque porque são, 

... Espiritualmente forçadas. A vida delas não vai pra frente. Essas pessoas 
geralmente têm algum problema de saúde e daí reflete nas outras partes da 
vida dela. Ela não trabalha direito, não estuda como deveria... No jogo de 
búzios, o orixá dela se manifesta dizendo que ela precisa entrar pra religião 
para se endireitar de novo... (Nara, diário de campo, 03.05.2010) 

 Porém, mais que isso, identifiquei em diário de campo de 18.01.2012, Mãe 

Gisa de Oxalá, do terreiro CEAAB, em Pelotas, afirmando que,  

Tu está triste, tu vai lá, tu entra numa casa de religião. Tu senta. Tu 
conversa, como eu estou conversando com vocês. E tu te acalma, tu 
encontra o carinho, tu encontra o aconchego. E eu estou dizendo, não é 
falar com o dono da casa de religião. É tu chegar, é tu ter aquele carinho 
dentro de ti e ir lá. É tudo. Início e fim. É aonde tu sai e aonde tu chega na 
tua vida. Isso é a religião. Não interessa onde tu está.  

Porém, é durante a noite que se concentram o maior número de íntimos da 

casa. Os filhos saem do trabalho e vão ao terreiro nem que seja para dar um abraço 

no pai Miguel. Não é a todo o momento que eles se vestem com seus axós. Em 
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alguns momentos, eles só entram para deixar algo, ou mesmo para receber a 

benção para o pai-de-santo e já vão embora. Porém, se eles ficam mais que 20 

minutos, o uso dessa vestimenta é obrigatório. 

O que se repara então, é que o terreiro de Miguel tenta viver em constante 

harmonia com um modo de vida diferente ao do mundo externo ao terreiro. Mesmo 

que algum filho-de-santo seu chegue deste mundo profano, deste mundo da rua e 

não permaneça para uma atividade, ele, ao entrar no espaço do terreiro, se vê 

obrigado a se transformar e se adequar ao que está acontecendo no espaço 

sagrado que agora ele se encontra. Este ressignificar repleto de simbolismo e 

formas peculiares de vivência mostra, por um lado, a preocupação constante que 

Miguel tem para com o comportamento de sua família, ao menos dentro do terreiro.  

Por outro lado, nos faz refletir até que ponto esta atenção prevalece e até que 

ponto os filhos-de-santo da casa são influenciados por esse comportamento na sua 

vida extra muros. Dentro do terreiro o que prevalece e o que domina 

constantemente, é um mundo que privilegia valores tradicionais, rituais e simbólicos, 

onde a convivência direta com as divindades passa a ditar as regras de modo que 

todos devem obedecer às ordens vigentes deste mundo espiritual. 

A princípio, todos seguem a linha de regra e costumes que se deve ter dentro 

do espaço do terreiro. Com as idas a campo consegui perceber e diferenciar que 

existem dentro do âmbito do terreiro, divisões de espaços simbólicos que também 

devem ser respeitados entre os próprios integrantes da família-de-santo. 

Foi um episódio durante uma atividade pré-ritual que me permitiu descobrir 

isso. No dia 02.09.2009, cheguei ao terreiro por volta das 14h e tão logo 

cumprimentei os que estavam ao meu redor, a mãe pequena já me delegou uma 

série de tarefas que eu deveria cumprir para auxiliar na organização do espaço que 

estávamos, pois logo mais teríamos uma festa. Me prontifiquei a ajudar, pois já 

estava, inclusive, preparado para esse tipo de pedido.  

Depois de algum tempo auxiliando algumas pessoas em suas tarefas, fui ver 

se precisavam de mim na cozinha. O meu erro foi que, antes de perguntar, já fui 

entrando e me colocando à disposição de todas. O ambiente, que já estava 



49 
 

silencioso emudeceu de vez, quando elas me viram postado do lado delas com um 

sorriso aberto. Ninguém disse nada, porém senti que algo estava errado. Penso hoje 

que ninguém me falou nada, pois eu era o “convidado especial” de Miguel e assim 

todos pensaram que eu tinha permissão para entrar naquele lugar.  

De qualquer maneira, rapidamente surgiu Sabrina, minha interlocutora, e me 

leva para outro lugar. Educadamente ela me diz que eu até poderia entrar na 

cozinha sem problemas, mas não daquela maneira. A cozinha é um lugar 

essencialmente sacro e para entrar ou permanecer nesse espaço não é qualquer 

um. Sabrina me diz,  

Chico, a cozinha é sagrada porque ali as pessoas mexem com a comida 
tanto dos santos quanto das pessoas. A energia direcionada por quem 
prepara a comida e também a forma como ela vai ser preparada é que vai 
dar as boas vibrações. Por isso não é todo mundo que pode entrar assim de 
supetão. 

A partir daquele momento comecei a prestar mais atenção nos lugares em 

que eu poderia estar e dessa maneira, vi com o tempo, que, embora tudo poderia 

me parecer “desorganizado”, ao “esmo”, existe um lugar de trânsito específico para 

cada um dentro do terreiro. Também vi que existem alguns espaços no salão de 

festas, que somente alguns filhos podem permanecer. Geográfica e simbolicamente, 

as divisões desses espaços internos traduzem de alguma forma as hierarquizações 

existentes dentro da família-de-santo e que não podem ser quebradas. 

Lembro-me dos meus sentimentos após esse episódio e como muitas vezes a 

experiência de campo não é o suficiente perante situações que escampam ao nosso 

controle, como a minha experiência de entrar de supetão na cozinha. Em uma nota 

de campo de 04.09.2009, escrevo,  

Ao iniciar a minha pesquisa nessa área de atuação (a religiosa) eu não 
havia comigo o que nesse exato momento estou sentindo. A impressão que 
tenho agora é que no meu início, estava eu como um garoto ingênuo 
tentando conquistar a garota dos seus sonhos. Aquela que é linda, 
melindrosa, inteligente e popular e que só se liga aos melhores jogadores. 
Ao mesmo tempo, se eu fosse um desses jogadores eu a veria como ela 
verdadeiramente é, veria e sentiria seus medos, seus dramas e suas 
inseguranças. Ou seja, eu saberia de suas fraquezas. Eu estaria em 
sintonia com ela...  

Vejo agora que se eu continuasse a seguir minha linha de raciocínio inicial 
assim como a minha forma de se postar sobre o meu campo, melhor, sobre 
as pessoas que fazem parte do meu campo, estaria eu condenado a ser um 
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joguete na mão dessa “garota” inatingível, onde ela faria o que quisesse 
comigo e melhor, ela estaria neste momento me induzindo a escrever como 
ela deseja ser vista e não como realmente ela é. Mesmo não estando ainda 
em sintonia com essa “garota”, percebi hoje que pela forma como eu estou 
sendo tratado, estou no caminho certo. 

Mesmo assim, senti que, inicialmente, todos ficaram apreensivos com a 

minha presença. Nem todos no terreiro sabiam quem eu era e quais eram as minhas 

intenções ao estudar o terreiro e as pessoas que nele circulavam. Muitos me eram 

familiares, mas muitas das pessoas que circulavam no ambiente cotidianamente eu 

ainda não as conhecia e por isso sempre me olhavam, querendo saber qual era o 

meu papel naquele ambiente restrito de convivência. Mesmo assim, sempre fui 

excepcionalmente muito bem tratado por todos. 

Percebi que a primeira pessoa a ser cumprimentada era sempre a mãe carnal 

de Miguel, Dona Ciça (falecida em novembro de 2012) que me pareceu ser a mais 

velha da casa e que também era de religião.  Na época do meu campo, fiquei ciente 

que ela não praticava mais a religião, somente auxiliava nas tarefas leves devido a 

sua condição de saúde. O respeito que todos tinham por ela era imenso. Logo 

depois dela, os filhos cumprimentavam Miguel e, por conseguinte, a mãe pequena, 

Nara. Não consegui identificar depois disso, uma ordem hierárquica de 

cumprimento, mas estou certo que essa ordem existe na casa, pois o fato é que 

tanto eu quanto outras pessoas não ligadas à casa, éramos, nessas ocasiões, 

sempre os últimos a sermos cumprimentados. 

Em 2010, a minha presença no terreiro foi se tornando quase cotidiana. Por 

essa razão, fui sendo convidado com maior frequência às festas, quinzenas, rituais e 

ocasiões especiais tanto do terreiro quanto da família-de-santo. Na medida do 

possível, eu sempre aceitei de bom grado aos convites. Entretanto, mais importante 

que experimentar os processos rituais de uma festa, para mim, era mais importante 

vivenciar os preparativos e os momentos pré-rituais. O que me importava analisar e 

perceber era a delegação de tarefas, a escolha dos filhos que ajudariam nesses 

preparativos, quem trazia o que, enfim, a configuração estrutural anterior à 

realização do ritual e como a família se organizava durante as festividades. 
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4.5 Observações 04 – A casa sem o pai: conversa de cozinha 

 

No dia 13.10.2010, conforme havia combinado com Sabrina, cheguei cedo ao 

terreiro, por volta das 9h. Nessa ocasião, Miguel não estava em casa. Ele havia 

saído com alguns filhos para visitar sua mãe-de-santo, dona Ilma que estava 

debilitada. Nessa ocasião me informei mais sobre o funcionamento de uma família-

de-santo, ou melhor, como se configurava uma família-de-santo. Sabrina me 

aguardava para a nossa habitual conversa. Sabrina se mostrava cada vez mais ser 

uma pessoa disposta a me contar tudo o que ela sabia da religião.  

Muitas e muitas vezes, as informações dela me pareciam não ter muito 

sentido, pois eu estava acostumado a categorizar tudo ao meu redor e as 

informações,para mim, deveriam ser bem mais claras. Porém, com o passar do 

tempo comecei a refletir sobre as respostas que ela me dava e iniciei um exercício 

interpretativo, ação de difícil execução no início. As formas como as respostas eram 

dadas me fizeram analisar as situações com muito mais atenção, pois elas me 

davam complemento às respostas que eu buscava nas minhas conversas com 

minha interlocutora.  

Essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar no terreiro numa 

situação que não havia nenhum evento religioso. Já na entrada me senti como um 

visitante comum indo a uma casa comum numa situação comum. Mesmo com a 

ausência do dono da casa, havia cerca de nove pessoas na casa e com o passar do 

tempo mais gente ia chegando. As pessoas que ali estavam tão cedo da manhã já 

faziam algum tipo de tarefa. Cada um se ocupava com alguma coisa.  

Algumas limpavam, outras cozinhavam, outras entravam e saiam da casa, 

mas um fato me chamou a atenção era que as mulheres presentes vestiam os axós, 

mesmo que, a priori, não haveria nenhum ritual. Todas as pessoas presentes me 

eram familiares, pois todas eram da família-de-santo de Miguel. Cumprimentei todos 

e sentei na varanda próxima da cozinha aguardando minha interlocutora se 

desvencilhar dos seus afazeres. Sabrina estava auxiliando uma senhora na cozinha, 

mas logo veio ao meu encontro.  
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Essas observações são pertinentes na medida em que percebi também nas 

outras idas a campo, como é o comportamento dos filhos-de-santo em relação à 

convivência entre eles e até mesmo as relações deles com o terreiro na ausência de 

Miguel. 

A minha primeira pergunta para ela foi “Vai ter festa?” ao que ela me 

responde “Não. Por quê?” Indaguei a vestimenta das mulheres sobre toda a 

movimentação na casa ainda mais na ausência do Pai Miguel e tão cedo da manhã. 

E Sabrina me disse: 

Praticamente todos os dias são assim aqui. Tu vai vir em qualquer horário e 
sempre vai ter alguém pra auxiliar na casa. A maioria vem somente em dia 
de festa, mas como o pai tem muitos filhos, sempre tem alguém aqui pra 
ajudar. Muitas vezes ajudam também caso venha algum cliente, ou alguém 
pela primeira vez aqui na casa. 

Mesmo com as pessoas trabalhando de forma “não obrigatória”, percebi que 

o clima solene (tal qual existem nos momentos rituais ou mesmo de festa) havia 

diminuído, mas ainda existia. A seriedade nas atitudes, nos comportamentos mais o 

silêncio, ainda persistia naquele ambiente. Sabrina me perguntou o que eu havia 

achado da última festa, se eu havia conseguido obter informações para o meu 

trabalho.  

Em situações festivas é sempre mais difícil conversar com os filhos, pois além 

de estarem sempre atarefados, o silêncio e a concentração impera dentro do 

terreiro, onde se ouve basicamente as vozes de Miguel, ou da Nara dando 

instruções para um, ou outro filho. Uma senhora se aproxima de nós, senta ao lado 

da Sabrina e começa a falar para mim que se eu precisasse saber sobre o batuque 

“antigo” ela poderia me falar. A filha dela se aproximou logo depois e também se 

colocou a disposição para auxiliar na minha pesquisa.  

Descobri que as duas, antes de se iniciarem no batuque, começaram na 

Umbanda. Segundo elas, é normal que as pessoas hoje em dia façam isso: primeiro 

entram para a Umbanda e depois se iniciam no batuque. Para elas, o compromisso 

na Umbanda é menor, assim essa religião serviria como uma espécie de estágio 

para o batuque. Sabrina tenta me explicar isso e diz:  

Não é que seja mais importante o batuque, mas nem todos estão prontos 
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pra assumir um compromisso tão demorado e duradouro como quando 
assumem aqui. Antes, como a negrada não trabalhava, não conseguia 
trabalhar, entravam pra religião meio que naturalmente. Fazia parte já, 
porque todo o mundo era batuqueiro e as pessoas tinham tempo pra fazer 
tudo o que tem que ser feito pra ficar pronto. 

A senhora e a sua filha me afirmaram que a Umbanda é mais rápida e mais 

“leve” do que o batuque. Tentei refletir sobre esse tema do “peso” do batuque e 

como as pessoas frequentemente tentam escapar dos compromissos que essa 

religião exige dos seus fiéis. Perguntaram-me se eu já havia me iniciado e agora 

estava entrando para a casa de Miguel. Com a resposta negativa elas ficaram me 

olhando como se eu inevitavelmente fosse entrar na casa, mais cedo ou mais tarde. 

Em nota de campo escrevo a respeito,  

Está cada vez mais recorrente o pensamento dos filhos da casa que eu sou 
um novo filho, ou que o pai Miguel está me deixando de “molho” ou 
“encostado”, como são conhecidos aqueles que querem entrar para a 
família, mas não são aceitos de imediato...  

Penso que o próprio Miguel também acredita que serei um de seus filhos. 
Mesmo com a minha negativa e com a postura que tomo “me distanciando” 
em certos momentos justamente para me separar do restante, todos me 
tratam como um menino que deve aprender com os mais velhos os 
ensinamentos acerca da religião. Não sei até que ponto deixar que eles 
acreditem que entrarei para a família-de-santo vai me beneficiar enquanto 
pesquisador. O certo é que até o momento, estou tendo o privilégio de 
presenciar não somente os rituais ou poder frequentar com o pessoal do 
terreiro diferentes ambientes, mas também acredito que poucas pessoas 

tem a oportunidade de vivenciar o que estou experimentando com eles. 

Nessa conversa que tive com minha interlocutora e mais duas de suas irmãs-

de-santo, conheci um pouco mais da cultura religiosa a que elas pertencem e vivem. 

A senhora, a mais velha, me disse que para a religião, o tempo é quem manda. 

Quem tem mais tempo, sabe mais e, portanto, quanto mais velha é a pessoa na 

religião, mais respeitada ela é perante todos os outros irmãos mais novos. Nessa 

ocasião, questionei essa senhora se era fácil viver uma religião que tinha outra 

origem étnica da dela (a senhora e sua filha eram brancas). A menina, filha dessa 

senhora quem me respondeu alegando que só é difícil para dois tipos de pessoas: 

para aquelas que não estão preparadas para o entendimento da complexidade da 

religião e para os que não pertencem a ela pois, como Sabrina coloca “... Na tua 

iniciação tu nasce de novo. Ao nascer de novo tu te veste com uma “outra roupa” e 

agora tu percebe o mundo de outra maneira”. 

Ao ouvir estas palavras, refleti sobre essa ressignificação tanto simbólica 
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quanto prática. Assim sendo, depois dessa afirmação voltei a minha atenção para 

essa possibilidade e ver até que ponto poderia haver tal sabedoria. Foi nessa 

oportunidade que fui convidado para participar de um churrasco marcado para o final 

de semana seguinte. Bingo! Confirmei minha presença pois estava ansioso para 

saber como as pessoas se comportavam num ambiente extra terreiro.  

No decorrer da conversa com Sabrina e suas “irmãs”, mais pessoas iam 

chegando e ao entrarem no terreiro elas iam se “transformando” de pessoas comuns 

em filhos-de-santo. Passei o dia inteiro no terreiro e nessa oportunidade vieram 

clientes, amigos, enfim, uma série de pessoas, cada qual com a sua demanda, mas 

todos prontos para aceitar o que os sacerdotes dos orixás lhe ordenavam. 

 

4.6 Observações 05 – Encontro fora do terreiro 

 

Nessa oportunidade, entrevistei alguns filhos fora do espaço do terreiro. Essa 

para mim foi a ocasião que eu esperava para saber como os afro-religiosos se 

portavam fora do terreiro e também longe dos olhos de Miguel. Num momento não 

tão formal, consegui fazer algumas observações acerca dos comentários dos filhos 

que comigo estavam neste momento. Percebi que o comportamento fora do terreiro 

muda completamente e, mesmo falando de religião e do cotidiano do terreiro, os 

filhos afirmavam que conseguiam separar o seu modo de viver fora (o mundo 

moderno) e viver dentro (o mundo tradicional) do terreiro.  

Para alguns, não havia conflitos significativos que pudessem interferir no 

terreiro. De fato, o que eu presenciei nessa festa extra muros do terreiro de Miguel, é 

que os seus filhos-de-santo têm uma vida bastante comum. Tem seus vícios, suas 

manias, sua forma de pensar e viver o mundo que, em alguns casos, vi que são bem 

diferentes uns dos outros. Procurei não trazer o trabalho para esse momento de 

prazer, pois eu precisava aproveitar para fazer as observações que nessa 

oportunidade se mostravam únicas. Era difícil encontrar essas pessoas fora do 

terreiro, então tive de aproveitar o momento. Mesmo com a pretensa naturalidade 

relacional que operava entre os filhos, percebi que ainda existia o vínculo muito 
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presente e forte com o comportamento no terreiro. Nesse diário de campo 

transcrevo entrevista que realizei com uma menina que estava no momento, em 

processo de iniciação à família-de-santo de Miguel,  

Têm coisas que tu vai ter que deixar de fazer quando tu é iniciado na 
religião. Tu vai ter de se dedicar mais a ela e estar sempre disposto e pronto 
para servir ao teu orixá. A casa não importa tanto. Até importa, mas o que 
importa mesmo é a relação que tu criou com o teu orixá no momento da tua 
iniciação. A força está ali. Se tu não mantém uma relação boa com ele, ele 
não vai te responder e isso vai afetar, por consequência, a convivência no 
terreiro“. A religião está sempre na tua vida. Não interessa se tu está no fim 
do mundo, mas no momento que tu tem a religião dentro de ti e aquele 
sentimento que tu não sabe o que é, mas é um sentimento muito forte. Tu 
está com ela. Isso é religião.  

Afirma Sabrine, à época com 17 anos, neta da mãe pequena, Nara, em 

entrevista realizada em 17.10.2010. 

 

4.7 Observações 06 – Histórias de feitiços 

 

A realidade dos indivíduos que são adeptos do batuque e também de seus 

frequentadores mais assíduos é repleta de histórias que ratificam os laços que os 

estreitam com a magia oferecida por esta religião. Em alguns momentos no meu 

campo, busquei me aprofundar mais nessas histórias e me deparei com um mundo 

cheio de magia, cheio de vida e força. Um mundo encantado, mágico, onde quem 

rege são os feitiços, os trabalhos, as divindades. Um mundo que me pareceu muito 

distante do meu.  

Em muitos desses relatos, as histórias dos indivíduos se confundiam com a 

mitologia que constitui o mundo batuqueiro, o mundo dos orixás. A fim de ilustrar os 

elementos que constituem essa realidade, em entrevista com a Mãe pequena da 

casa, Nara, ela traz como exemplo, aspectos importantes da história de vida de sua 

família sanguínea, mais precisamente, seus pais. Com essas histórias, fica claro 

entender a necessidade de que tais indivíduos têm em entrar para a religião, de 

estar perto da sua família-de-santo, do seu pai-de-santo, pois para eles, existe uma 

relação direta entra as suas histórias de vida e a sua consequente entrada para o 

batuque. 
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A história de Nara inicia na década de 50. Diz tal história que sua mãe 

biológica não era iniciada na religião. Mesmo assim, o batuque sempre esteve 

presente na sua vida indiretamente, onde, os conhecimentos sobre o batuque foram 

recebidos pelos mais antigos, como acontecia com a maioria de todos negros da 

época. Por esta razão, a forma de pensar e conceber o seu mundo, de sua mãe 

mais precisamente, esteve sempre relacionada com o mundo batuqueiro. Mesmo 

assim, Nara afirma que sua mãe nunca entrou efetivamente para  nenhuma casa de 

religião.  

Mesmo que a mãe de Nara nunca tivesse sido iniciada, ela possuía uma forte 

mediunidade. Esta mediunidade se apresentava no cotidiano e também em várias 

outras situações, se manifestando também, através de intuições e sonhos. Como 

exemplo, Nara afirma que sua mãe contava sobre um sonho que precipitou a notícia 

sobre a morte de um parente próximo, o que se confirmou mais tarde porque 

ninguém deu atenção aos seus avisos na época.  

Nara conta que seu pai se envolveu numa situação que culminou com a 

debilidade de sua saúde. 

Tudo iniciou quando a família de Nara (na época uma criança) muda de 

residência. Nara é  a filha mais velha. O seu pai comprou uma casa, nas 

proximidades do Hospital Pronto Socorro (Rua Lopo Gonçalves, 679). Nara diz que 

este espaço era reconhecido tradicionalmente por ser um território habitado por 

negros ex-escravos. Quando o seu pai comprou o seu novo imóvel, a antiga dona 

ainda residia lá. Essa situação causou um conflito, pois a então moradora não queria 

sair da residência. 

Na época, a mãe de Nara esperava o seu quarto filho, sendo este um dos 

motivos que apressava a efetivação da mudança. Em vários momentos o pai da 

Nara foi à casa comprada tentar resolver o impasse  com a ex-proprietária e, 

geralmente, ele fazia isso sem a presença da Mãe de Nara. Para tentar resolver o 

impasse de uma vez por todas, em uma ocasião, Nara afirma que a sua mãe 

resolveu intervir no conflito, pois a solução estava longe do fim.  
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Até então, a Mãe de Nara ainda não havia conhecido a casa, apenas visto as 

imediações externas. Na tentativa de entrar na casa para conhecer o espaço interno 

a mãe da Nara ficou sabendo que a senhora que ali ainda morava era batuqueira, 

mas a casa não era um terreiro e somente a habitação dessa senhora. Mesmo 

assim, como batuqueira, a senhora fazia ali algumas atividades religiosas e rituais 

religiosos. A ex-proprietária não cedia e não queria sair da casa de jeito nenhum. Até 

o momento, o pai de Nara havia evitado tomar alguma atitude drástica, porém com a 

presença de sua mãe, Nara diz que as coisas saíram do controle. 

E nesse dia a ex-proprietária rogou pragas para toda a família de Nara. Como 

a sua mãe dava bastante importância a essa influência mágica, em todos os setores 

da vida das pessoas, ela sentiu o quanto isso poderia desencadear situações de 

dificuldades para a sua família . Somente o seu pai que não levou a sério as 

circunstâncias, pois ele não acreditava nessas coisas. Entre as pragas, as mais 

significativas foram: “... Vocês não serão felizes nessa casa, pois não conseguirão 

criar os seus filhos...”. “... Seus filhos não serão felizes...”. Nara diz que a senhora se 

direciona ao seu pai e diz, “... Você vai morrer, vai sofrer...”.  

No fim, Nara afirma que seu pai teve de recorrer à lei para tirar a tal senhora de 

sua casa. Eles, no fim, conseguiram se mudar. Pouco tempo depois da mudança, o 

pai de Nara,subitamente, começou a ficar muito doente. Segundo a mãe pequena, 

ele era uma pessoa de boa saúde, e nunca havia tido nenhum problema sério. A 

primeira providência foi chamar um médico que acompanhava a família há temos 

para se saber as origens de seu mal-estar. A doença se manifestava através de 

tosses que agravaram o seu estado de saúde com bastante violência. Isto deixou 

toda a família em estado de aflição.  

O médico recomendou diferentes tipos de exames que poderiam auxiliar no 

diagnóstico da doença. Os resultados, no entanto, não foram satisfatórios para uma 

elaboração precisa de um laudo médico. O médico não sabia o que ele tinha. Não 

tendo mais opções, a mãe de Nara propôs ao seu esposo procurar uma casa de 

religião que oferecesse alternativas de tratamento para a sua doença. Segundo 

Nara, depois de muitos comentários e conselhos, parece que essa foi a última 

insistência por parte da mãe da Nara, por justamente saber que seu esposo não 

acreditava nessas histórias. 
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A mãe da Nara costumava frequentar algumas casas de religião. Essa atitude 

teve uma influência decisiva no alcance da cura de seu esposo. A mãe de Nara 

conhecia uma batuqueira conhecida como “Mãe Mulata de Oxum”. A mãe da Nara 

conseguiu convencer o doente a procurar a casa dessa mãe-de-santo. Ele 

concordou em ir, mas frisou que não acreditava numa melhora por via da religião. 

Quando os pais de Nara procuraram a Mãe Mulata, o seu pai estava muito mais 

debilitado. Ao saber do caso, a primeira atitude da mãe de santo foi consultar os 

búzios para saber a origem da doença. 

Durante o jogo de Búzios foi mostrado para a Mulata de Oxum que fizeram um 

feitiço para a mãe de Nara, porém o feitiço foi para o seu pai. A pessoa que fez esse 

trabalho era próxima deles. A mãe-de-santo disse que esta pessoa havia feito um 

feitiço para matar, pois havia usado uma fotografia para potencializar o trabalho. 

Segundo a Mulata, era necessário fazer um Erú, um tipo específico de trabalho, para 

quebrar o feitiço e fortalecer a família de seu pai. Nessa consulta, no entanto, 

descobriu-se uma informação especial acerca da vida da mãe da Nara, foi revelado 

que ela tinha uma mediunidade bastante aguçada e por decorrência disso, o feitiço 

não tinha alcançado ainda o resultado que se esperava. 

No mesmo dia, eles iniciaram o tratamento espiritual no Pai de Nara. Nara diz 

que seu pai ficou mais incrédulo ainda, pois o tal “trabalho”, além de não resolver o 

seu problema, tornou-o pior, por causa das tosses que se intensificaram. No fim do 

tratamento espiritual, ele teve de sair carregado por Nara e sua mãe tamanha a sua 

debilidade física. Ao chegarem em casa, deram um banho nele para ver se baixava 

a febre. O seu estado era tão grave que ele não conseguia ficar em pé para se 

vestir. Em seguida, elas o levaram para a cama, pois precisava de repouso absoluto. 

Depois de descansar, o pai da Nara acordou com fortes acessos de tosse. Ele 

foi encaminhado para o banheiro, pois estava vomitando muito. No intervalo das 

tosses, ele criticava o trabalho da mãe Mulata, dizendo que este nada contribuiu 

para a sua saúde. Porém, durante essa crise no banheiro, Nara afirma que seu pai 

vomitou um bicho grande e verde e que ele ainda estava vivo dentro de seu pai. 

Esse momento marcou muito a vida de Nara e esta lembrança está presente em sua 

vida até os dias atuais, está muito viva na memória de Nara.  
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Ela e sua mãe ficaram apavoradas ao verem o animal caindo no fundo do vaso 

e lutando contra a descarga. Demorou certo tempo para ele ser levado pela água. O 

pai da Nara sentia-se muito exausto e pediu para ser levado para a cama. Ninguém 

conseguiu dormir durante a noite por causa do episódio. Mas para a surpresa de 

todos, ele teve uma noite tranquila de sono. Ainda impressionados com o 

acontecimento, Nara e sua mãe foram novamente à casa da Mãe Mulata para contar 

sobre a situação da noite anterior. 

Ela não se surpreendeu ao ouvir os relatos, pois para a mãe-de-santo, a praga 

da senhora tinha de sair do corpo dele de alguma maneira. Mesmo sabendo que o 

problema de seu pai era espiritual, Nara e sua mãe levaram-no novamente ao 

médico para fazer mais exames. 

O médico e amigo da família ficou surpreso com o quadro de saúde que o pai 

da Nara apresentava. Para finalizar, Nara afirma que mesmo com o “sucesso” do 

trabalho realizado pela mãe-de-santo, Mãe Mulata de Oxum, a sua família realmente 

não foi feliz na casa. Muitos de seus irmãos morreram muito jovens, antes dos 40 

anos, todos por problemas que envolviam direta, ou indiretamente a questão da 

saúde. Muitos deles usaram muitas drogas, bebidas e alguns eram depressivos. 

Inclusive, o seu irmão (que no episódio da mudança estava na barriga de sua mãe) 

se suicidou.  

Ela disse que desde criança ele tinha tendências suicidas e ela acredita que 

todos esses problemas estão ligados às pragas rogadas pela senhora naquela 

época. A saída de Nara para este e para outros assuntos, foi entrar para o batuque. 

Em relação a essa história, ela nos disse que apenas acreditou na intercessão da 

religião quando o seu pai expeliu o animal de seu corpo. A partir daquele momento, 

Nara começou frequentar as festas de Mãe Mulata. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste trabalho me deu oportunidade de aprofundar meus 

conhecimentos acerca desta religião afro-gaúcha, o batuque, me permitindo abordar, 
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conceitualmente, o tema da religião. Um exercício etnográfico deveras importante e 

ao mesmo tempo de difícil realização. Estranhar o meu familiar. Teorizá-lo, detalhá-

lo, entendê-lo além das aparências. Essa experiência de campo me permitiu treinar 

meu olhar nesse sentido, conscientizando-me que sim, é possível fazer etnografia 

daquilo que já nós é, aparentemente, familiar.  

Sempre há algo a ser descoberto; algo a ser melhor entendido. Durante o 

meu campo, percebi que nem tudo aquilo que me parecia familiar, realmente o era. 

Muitas das formas de vivenciar a religião, tinham ordens e organizações que não 

eram ditas; pareciam naturalmente exercidas por todos. Algumas situações no 

terreiro de Miguel mostraram-se não tão caóticas, ou sem sentido, quanto eles me 

pareciam ser antes do meu trabalho de campo.  

O olhar etnográfico me permitiu realizar análises que posteriormente, em 

conversas mais aprofundadas com o pessoal do terreiro, fui verificando tal ordem, tal 

organização. Tudo dentro do terreiro havia um porquê. Desde a posição dos filhos, 

dos gestos, na maneira de falar, na maneira de se postar perante o outro. A família-

de-santo de Miguel me deu alguns parâmetros que me deram esta possibilidade de 

análise.  

 Ao conseguir identificar as definições e demarcações do objeto de estudo, foi 

possível identificar também alguns modelos de construção do mundo batuqueiro. Em 

muitas das ocasiões de campo, esses modelos me foram apresentados como 

modelos conflitantes, pois as descobertas de campo me fizeram repensar as minhas 

formas de pensar, de viver e também de se portar perante o mundo. O batuque, por 

sua fundamentação filosófica de vivenciar e experimentar o mundo tem a intenção 

de modificar a vida de seus adeptos e também a vida dos diferentes tipos de 

pessoas que frequentam os terreiros. 

 Ao contrário do que se pensava inicialmente, uma religião como o batuque 

tem sim sua base na tradição e memória e seus adeptos tentam sim encontrar 

nessas ideologias uma maneira de se adequar às formas modernas de vivências. Os 

acontecimentos dentro do espaço do terreiro estão em constante diálogo com os 

agentes que o compõem, ou seja, com a família-de-santo, com as divindades, com 

os freqüentadores do terreiro, com a sua vizinhança e também com o contexto social 

e temporal ao qual este terreiro está inserido.  As dificuldades vividas pelos que 
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pertencem a essa religião fazem com que elas, em resposta, percebam o mundo de 

uma maneira peculiar. O mundo batuqueiro está em constante transformação, 

constante adaptação e, ao mesmo tempo, em constante afirmação da sua 

tradicionalidade. 

As pessoas ainda buscam respostas acerca dos seus anseios perante a vida 

e buscam na religião um amparo emocional. No caso do batuque, a entrega, se for 

plena, os orixás, responderão alterando a vida e também o pensamento de seus 

adeptos. Com surpresa, reparei que muitos filhos jovens são aqueles que se 

propõem a resistir e manter as fundamentações simbólicas tradicionais e ritualísticas 

do batuque. Realizar o trabalho sobre a questão religiosa me permitiu aprimorar meu 

discernimento entre o que me é subjetivo e o que me é objetivo. Discorrer sobre o 

batuque me permitiu, antes de tudo, estudar as diferenças e as ideias sobre o tema 

que, eu, como ser social e ser contemplativo das religiões afro-gaúchas, trazia 

comigo.  

A distância objetiva que foi necessária para construir um olhar metodológico e 

científico acerca do tema, me permitiu estudar a mim mesmo enquanto sujeito 

vinculado ao batuque e o outro “eu”; um “eu” acadêmico e que está dando seus 

primeiros passos no campo da pesquisa etnográfica. Enquanto ser acadêmico, 

percebi que há muitas nuances entre o científico, teórico, metodológico,  o prático, o 

útil, o instantâneo e o efêmero. Em muitos momentos não nos é permitido 

transpassar a linha que separa essa duas instâncias e, enquanto acadêmicos, não 

entendemos, ou interpretamos equivocada, ou superficialmente, sobre algum tema, 

ou objeto. Temos que estar abertos para sentir, para pressentir, para notar e para 

termos essa percepção com os olhos voltados para o entendimento, para a 

verdadeira descoberta.  

Não pretendo fugir do que me é racional, muito menos abandonar toda a 

minha construção teórica, porém acredito veementemente que ela não me servirá de 

nada em campo se eu não estiver minimamente conectado com o que pretendo 

estudar. As respostas até surgirão, entretanto, num universo onde existem inúmeras 

e complexas possibilidades de compreensão, o antropólogo deve buscar aquelas 

que são mais fadigosas, que são mais complicadas de se analisar e interpretar. 

Embora existam casos que em muitos momentos, conseguimos atingir o nosso 
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objetivo científico sem problemas e conseguimos passear com tranquilidade no 

nosso campo de estudo. 

As avaliações durante o curso foram de extrema importância nesse processo 

perceptivo, os conhecimentos, dialogados com a prática de campo, me permitiram 

perceber e, posteriormente, analisar essas formas de perceber o trabalho científico: 

quando existia a distância, ou a aproximação da realidade do campo com o saber e 

teor científico e acadêmico. A família-de-santo ao se afirmar enquanto tal tenta 

manter uma unidade simbólica, uma homogeneidade de pensamento e ações 

buscando o diálogo com a cosmovisão batuqueira.  

As relações que irão se constituir no cotidiano dessa família batuqueira 

possuem uma natureza híbrida, onde elas podem concretizar-se nos momentos de 

colaboração mútua entre os filhos da casa. Esses arrolamentos ocorrem em 

momentos onde a relação entre o filho-de-santo e o exercício prático da religião não 

estejam diretamente imbuídos, em momentos não religiosos, como as 

confraternizações em casas de amigos e em festas organizadas por pessoas não 

ligadas ao batuque. A tentativa é que esse modo de vida batuqueiro seja estendido 

para as outras esferas tanto pessoais quanto sociais dessa família-de-santo.  

O batuque, essa religião de matriz africana é onde tudo se inicia, essa religião 

é a base filosofal. É no terreiro que a família-de-santo “treina” para vivenciar o 

mundo com outros olhos. Nesse sentido, o terreiro de Miguel abriga muitas pessoas, 

tanto filhos, quanto clientes, encostados, familiares, e até mesmo a vizinhança no 

seu entorno, e é nesse espaço sagrado e perante esta contextualização que Miguel 

tenta passar essa lógica batuqueira.  

A mobilidade intensa de pessoas e a frequente visita delas no terreiro, mesmo 

não obedecendo a uma lógica homogênea de ver, sentir e experimentar o mundo, as 

define enquanto batuqueiras, ou “simpatizantes”. Elas precisam desse espaço, que 

enquanto território, é fundamental para a construção de uma identidade própria. No 

terreiro de Miguel circulavam os mais diversos tipos de pessoas. Para estas 

pessoas, o espaço do terreiro servia de agente que as interligava pelos mais 

diversos motivos e razões. 
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O fato é que ali, todos se sentem à vontade e obedecem às regras ditadas 

pelas divindades através dos seus sacerdotes. O que existe é uma rede de objetivos 

e intenções que são comuns a todos os adeptos desta religião. Em que momentos 

essas redes são acionadas? Penso que em momentos conflitantes. Os filhos-de-

santo buscam afirmar-se enquanto batuqueiros na medida em que situações 

conflitantes atingem a realidade da sua família-de-santo. Acontecendo isso, o que 

predomina é o ethos, o modo de viver batuqueiro. Cada um dentro do terreiro 

demonstra a sua individualidade, o seu jeito de olhar o mundo, cada um traz consigo 

a sua bagagem, a sua subjetividade.  

Entretanto, no ambiente sagrado do terreiro, o esforço é para homogeneizar o 

pensamento, a ideologia, a forma de viver que, teoricamente, precisa ao mesmo 

tempo se distanciar do mundo ocidental, mas não esquecer que ele está próximo.  A 

pergunta que eu me faço, entretanto, é como essas trajetórias, inclusive as 

diferenças étnicas são concebida pela família-de-santo? Estas e outras inúmeras 

inquietações podem ser pensadas a partir das observações etnográficas realizadas 

no terreiro de Miguel. Estas questões emanam do campo a todo o instante, 

treinando o olhar do pesquisador e também aprimorando a forma de comportamento 

no campo de pesquisa.  

Nesse sentido, a intenção com o trabalho foi produzir uma contribuição 

relevante ao debate antropológico acerca das religiões afro-brasileiras. Ainda há 

algum desconhecimento específico acerca dessa cosmovisão batuqueira e 

desconhecimento de como ela atinge e estrutura e também os adeptos dessa forma 

de religiosidade. Tentei realizar este trabalho da maneira mais subjetiva, íntima 

possível, porém conciliei com os conhecimentos e as metodologias experimentadas 

durante a minha graduação.  

Assim, o trabalho foi um esforço em tracejar elementos que dialoguem com a 

proposta do trabalho onde ressaltei o modo de ser e viver, bem como, os modos de 

manutenção e reprodução sociocultural da família-de-santo estudada. Ressalvo que 

esta forma de vivenciar o batuque tem de estar dialogada com a cosmovisão 

batuqueira, com os valores civilizatórios afro-brasileiros e como eles são maleáveis a 

ponto de abarcar diferentes tipos de pensamentos e de indivíduos.  
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O papel do pesquisador é trazer tais elementos à margem para que existam 

perspectivas para que haja elementos para realizarmos reflexões sobre os diferentes 

aspectos assumidos pelo assunto em questão. Este exercício, eu penso ser deveras 

difícil, uma vez que, tanto a forma de escrita, como a forma de pesquisar e sentir o 

campo, ainda nos leva a tensões que se estabelecem entre as formas batuqueiras e 

não batuqueiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANJOS, José Carlos Gomes dos. O Território da linha cruzada: Rua Mirim versus 

Av. Nilo Peçanha. 1993. X f. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social – 

PPGAS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1993. 

BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil. 3. ed. São Paulo: Livraria Pioneira 

Editora, 1989. 

BRAGA, Reginaldo Gil. Batuque Jêje-Ijexá em Porto Alegre: a música no culto aos 

Orixás. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1998. 

BRAGA, Reginaldo Gil. Batuque Jêje-Ijexá em Porto Alegre: a música no culto aos 

orixás. Porto Alegre: FUMPROARTE, Secretaria da Cultura de Porto Alegre, 1998. 

CANEVACCI, Massimo. A Cidade Polifônica: ensaio sobre a antropologia da 

comunicação urbana. São Paulo: Studio Nobel, 1997. 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. O Nativo relativo. Rio de Janeiro: Mana, 2002. pp. 

113-147. 

CASTRO, Eduardo Viveiros de. Perspectivismo e multiculturalismo na América 

Indígena. A inconstância da alma selvagem e outros ensaios de antropologia. São 

Paulo: Editora Cosac & Naify, 2002. 

CORRÊA, Norton Figueiredo. O Batuque no Rio Grande do Sul: Antropologia de 

uma Religião Afro-rio-grandense. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, 1992. 

CORRÊA, Norton Figueiredo. Panorama das Religiões Afro-brasileiras do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

1994. 

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989. 

GOLDMAN, Marcio. Como funciona a democracia: uma teoria antropológica da 

política. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006. 



66 
 

HELMAN, Cecil G. Dor e cultura. In: Cultura, saúde e doença. 4. ed. Porto Alegre: 

Editora ArtMed, 2003.  

LEAL, Ondina Fachel (Org.) Corpo e Significado: ensaios de antropologia social. 

Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, Etnia e estrutura Social. São Paulo: 

Pioneira, 1976. 

ORO, Ari Pedro. In: MEIRELLES, Mauro; DE BEM, Daniel; ORO, Ari Pedro (Org.). 

Debates do NER - As religiões afro-brasileiras. Porto alegre: PPGAS- Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, 2008. 

ORO, Ari Pedro. Religiões Afro-brasileiras no Rio Grande do Sul: Passado e 

Presente. Estudos Afro-asiáticos, ano 24, nº 2, 2002. P. 347-366. 

PÓLVORA, Jaqueline Britto. A Sagração do cotidiano: estudo de sociabilidade em 

um grupo de batuqueiros de Porto Alegre\RS. Dissertação de Mestrado em 

Antropologia Social (PPGAS- Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 1994. 

PRANDI, Reginaldo. Segredos Guardados: Orixás na alma brasileira. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

SEGALEN, Martine. Rito e Rituais Contemporâneos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2002. 


