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RESUMO 

  

 

Este trabalho analisa a trajetória e os recursos mobilizados pela atual “Alôxa” do terreiro 

“Irmandade Santa Bárbara Virgem” na cidade de Laranjeiras, no Estado de Sergipe, para a 

ocupação deste espaço de poder. O estudo versa sobre as condições de constituição desta 

agente como sacerdotisa, a partir de uma perspectiva bourdieusiana de análise. Deste modo, 

além da averiguação do contexto histórico que possibilitou a configuração de Laranjeiras 

como um espaço privilegiado para o desenvolvimento de um campo religioso 

afrodescendente, avalia-se os capitais simbólicos, social e escolar utilizados pela agente. Para 

este fim, além de uma revisão bibliográfica, utiliza-se como principais expedientes a pesquisa 

etnográfica, a construção de um diário de campo, a aplicação de um roteiro de entrevista e 

algumas “conversas informais” com participantes da “Irmandade”. Se, por um lado, é possível 

constatar que, segundo a lógica da casa de culto, uma sacerdotisa é escolhida por “vontade 

dos orixás”, por outro lado, verifica-se que o alcance do comando do grupo se dá após um 

período de disputa, juntamente com outros agentes. Ademais, observa-se que a preparação da 

“Alôxa” se articulou a um longo processo de aprendizagem das funções de liderança, uma 

herança estabelecida através da vivência com sua mãe, também “sacerdotisa”, e da 

incorporação de um capital religioso a partir da participação nos cultos e festejos. 

 

Palavras-chaves: Alôxa. Recursos. Trajetória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 
 

This work analyzes the trajectory and the resources provided by the current "Alôxa" of the 

"Irmandade Santa Bárbara Virgem" in the city of Laranjeiras, in Sergipe, for the occupation 

of an space of power. The study discusses the conditions for the formation of this agent as a 

priestess, from the perspective of Bourdieu's analysis. Thus, in addition to review of the 

historical context that led to the setting of Laranjeiras as a privileged space for the 

development of a religious field of African’s descent, we evaluate the symbolic capital, the 

social capital and the school capital used by the agent. For this purpose, a literature review is 

used as soon as main expedients: ethnographic research, the construction of a diary, the 

application of a structured interview and some "informal conversations" with participants in 

the "Irmandade". If, on the one hand, it is clear that, according to the logic of the house of 

worship, a priestess is chosen by "the desire of the orixás", on the other hand, it appears that 

the scope of the control group occurs after a period of dispute with other agents. Moreover, it 

is observed that the preparation of "Alôxa" is articulated to a long process of learning the 

functions of leadership, a legacy established by living with her mother, also a "priestess", and 

the incorporation of a religious capital from the participation in cults and festivals. 

 

Key-words: Priestess. Resources. Trajectory.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

Há anos a religião tem sido objeto de especulação antropológica por se tratar de 

um tema fascinante, que instiga o espírito humano até os dias de hoje. Pode-se dizer, que ela 

está presente sob várias formas em todas as sociedades de que se tem conhecimento e 

acompanha o homem em seu percurso. Entre os vários estudiosos que se debruçaram sobre 

esta temática encontra-se Durkheim (2003, p.3), que se preocupou em, As formas elementares 

da vida religiosa, estudar “[...] a religião mais primitiva e mais simples [...]” para que pudesse 

desenvolver uma teoria religiosa. Antes, porém, procurou definir religião para não correr “[...] 

o risco de chamar de religião um sistema de ideias e de práticas que nada teria de religioso, ou 

de deixar de lado fatos religiosos sem perceber sua verdadeira natureza.” E assim, para chegar 

à definição de religião conforme a teoria que propunha elaborar, fez uma rigorosa revisão 

bibliográfica sobre tudo que havia sido escrito até aquele momento, expôs sua crítica e 

concluiu definindo religião como “[...] um sistema solidário de crenças e de práticas relativas 

a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma 

comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas aderem” (DURKHEIM 2003, p. 

32). Por estar clara e ao mesmo tempo completa é a definição de religião dada por Durkheim 

que se pretende usar neste trabalho. 

No tocante aos estudos na esfera religiosa no Brasil, sabe-se, segundo Prandi 

(2007), desde a década de 1970, quando os cursos de pós-graduações foram criados nas 

universidades brasileiras, o campo religioso, especificamente em se tratando das religiões de 

origens africanas, foi largamente investigado, de modo que, tudo ou quase tudo foi dito a 

respeito destas religiões. De lá até os dias atuais, houve aumento significativo nas pós-

graduações e novas linhas de pesquisas foram criadas e, com isso, o interesse por estudos 

neste campo teve uma baixa, chegando a se cogitar se ainda havia alguma coisa a ser dita 

sobre as várias religiões afro-brasileiras.  

Por outro lado, em menor escala, um grupo de insistentes defende a ideia de que 

ainda há sim muito a ser dito, tendo em vista que muitas mudanças ocorreram na estrutura 

social como um todo que atingiram positiva e negativamente as religiões, pois mesmo 

sabendo que o campo religioso na descrição de Bourdieu (2004, p. 20), é um “[...] 

microcosmo dotado de suas leis próprias [...],” o “macrocosmo” – estrutura que envolve o 

todo social –, submete o microcosmo às mudanças sociais. Ademais, sabe-se que existem 
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algumas religiões de origem africana que só existem hoje nas descrições etnográficas, o que 

justifica a necessidade da continuidade da pesquisa na área religiosa. 

Assim entendido, percebi ser de grande importância dedicar-me à pesquisa no 

campo religioso, mas especificamente frente às religiões de origem africana, posto que estas 

sempre aguçaram minha curiosidade, tendo em vista que diferem de algumas religiões, por 

apresentarem uma linguagem repleta de símbolos, artes, musicalidade e certo mistério, que 

verdadeiramente inquietam o espírito humano, ou seja, a linguagem religiosa nos cultos de 

origem africana funciona como aparelho de comunicação que ao mesmo tempo em que 

diverte, instrui o espírito humano. Instigou-me ainda o fato deste estudo ampliar minha 

compreensão de poder e política desta esfera, visto que o campo religioso tangencia estas 

temáticas.  

Com este fim, aproximei-me de três terreiros de candomblé na cidade de 

Laranjeiras onde, a priori, pensava em desenvolver a pesquisa que resultaria neste trabalho. 

Pois, até conhecer de fato a realidade do campo que me propus a investigar, cogitei a 

possibilidade de fazer um trabalho comparativo sobre as trajetórias e os recursos mobilizados 

por sacerdotisas para ocupar a liderança nos seus terreiros, ou seja, os caminhos percorridos 

pelas mães-de-santo até ocupar as chefias dos terreiros que estava visitando: “Filhos de Obá”, 

“São José” e “Irmandade Santa Bárbara Virgem”. Mas, em razão da complexidade que seria 

estudar estas três casas numa dissertação de mestrado, resolvi desenvolver a pesquisa somente 

na “Irmandade Santa Bárbara Virgem", uma vez que, a pesquisa nesta casa já estava mais 

avançada em relação aos outros dois terreiros. O terreiro “Filhos de Obá” passava por uma 

reforma, motivo que levou a mãe-de-santo da casa a suspender temporariamente as festas 

públicas, eventos relevantes para o andamento desta pesquisa. Enquanto no “São José” – 

embora as festas estivessem acontecendo com a ajuda da “Irmandade Santa Bárbara Virgem” 

–, a mãe-de-santo encontrava-se muito debilitada em virtude um problema de saúde que 

afetara sua fala, razão pela qual a pesquisa não teria um bom rendimento, tendo em vista que a 

maioria das informações a respeito do terreiro seriam passadas por ela. Assim sendo, o 

presente estudo foi se desenrolando com maior êxito no Santa Bárbara Virgem.   

Neste sentido, tomando por base alguns estudos clássicos que surgiram a partir da 

segunda metade do século XX, como os de Lima (2006), Landes (2002), Birman (2005), 

Silverstein (1979), Carneiro (1961), Dantas (1988), entre outros, que afirmam o destaque no 

universo dos terreiros do candomblé da figura feminina, tanto em número de participantes 

quanto por sua liderança, esta dissertação analisa a trajetória e os recursos (capital religioso) 

para ocupação de um espaço de poder, o de sacerdotisa, da “Alôxa” da “Irmandade Santa 
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Bárbara Virgem”. Para este fim, a pesquisa partiu dos seguintes problemas: Como uma 

mulher se constitui sacerdotisa em um terreiro de candomblé? Que recursos foram 

mobilizados por ela para alcançar este espaço de poder? Em que contexto histórico-social tal 

ascensão foi possível?  

O estudo se justifica na medida em que tomo como objeto uma agente do sexo 

feminino que representa um grupo de dirigentes composto por mulheres negras, um segmento 

social que, segundo Silverstein (1979), ao longo da história, foi excluído dos processos sociais 

por um duplo preconceito: primeiro por serem consideradas inferiores aos homens e, desse 

modo, impossibilitadas de terem acesso a lugares tidos como exclusivos a estes. Em segundo 

lugar porque essas mulheres são desprovidas de recursos financeiros, o que indica que as 

posições de poder e dominação estão vinculadas a outros recursos que merecem ser melhor 

investigados. Ademais, estudar as religiões africanas e suas peculiaridades é permitir que os 

fragmentos das várias culturas africanas e as atualizações/adaptações que se estabelecem na 

realidade brasileira, em específico a realidade da “Irmandade Santa Bárbara Virgem” presente 

em Laranjeiras/SE, são compreendidos e analisados à luz da perspectiva antropológica. 

Sabe-se que as pesquisas que vêm sendo efetuadas desde o final do século XIX e 

início do século XX serviram, dentre outras coisas, para que a sociedade brasileira tomasse 

conhecimento da diversidade de religiões afro-brasileiras, pois mesmo sendo todas de origem 

africana, possuem peculiaridades que as distinguem umas das outras. Distinções estas que 

podem ser evidenciadas no “[...] candomblé, umbanda, xangô, tambor-de-mina, batuque 

gaúcho, batuque paraense, catimbó, encantaria [...]” (PRANDI, 2007, p.1), entre outros tipos 

que não foram relacionados pelo autor. Toda essa diversidade religiosa que é marca da cultura 

brasileira, alcançaram também as casas de candomblé presentes na cidade de Laranjeiras/SE, 

porém, com algumas diferenças marcantes sobre a religiosidade afro-brasileira e que são aqui 

arroladas. 

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, fez-se necessário a utilização de métodos 

adequados para o trabalho em discussão. Assim, foram utilizadas como recursos 

metodológicos a pesquisa etnográfica, o diário de campo, a aplicação de um roteiro de 

entrevista, a bibliografia especializada e muitas “conversas informais” com os membros da 

“irmandade”. Compreender a trajetória de um agente até ocupar o espaço de maior liderança 

num terreiro de candomblé não é tarefa fácil, uma vez que envolve complexas construções 

religiosas e culturais (BIRMAN, 1995).  

Em relação à análise da trajetória da sacerdotisa é possível perceber que há algum 

tempo a biografia, que fora isolada durante anos, começou a despertar o interesse tanto do 
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público de modo geral como o de muitos estudiosos, notadamente os cientistas sociais. 

“Prova-o, por exemplo, a frequência com que o tema vai aparecendo nos órgãos de 

comunicação social e na própria literatura especializada, como ainda a sua abordagem em 

colóquios/congressos, nacionais e internacionais” (MENDES, 1992, p. 357-358). Desde 

então, pesquisadores vêm expressando seu ponto de vista sobre o assunto, entre eles há 

aqueles que defendem a biografia como sendo “[...] um domínio menor do conhecimento 

histórico [...]”. Há ainda aqueles cujas críticas são mais leves e consideram que, por seu 

intermédio, a história individual pode ser qualitativamente mais valorizada. Por outro lado, há 

aqueles que enxergam-na como primordial para ciências históricas porque é concebida pelo 

povo. 

Contudo, neste trabalho, a análise de trajetória tem uma finalidade bastante 

específica. Como aponta Bourdieu (2004; 2006; 2007), ela possibilita o acesso objetivado aos 

“códigos de leitura”, às “superfícies sociais”, aos “esquemas de percepção” e “disposições”, 

que garantem aos agentes o domínio sobre determinado campo, seja ele político, religioso ou 

até mesmo acadêmico. Além disso, as trajetórias ilustram formas típicas de comportamento 

ou status de um indivíduo que concentra as características de um grupo, neste caso a de 

sacerdotisas dos cultos afro-brasileiros. Portanto, na construção de uma trajetória há uma 

preocupação com o estabelecimento das “normas e regras estruturais (estruturas familiares, 

mecanismos de transmissão de bens e de autoridade, formas de estratificação ou de 

modalidade sociais etc.)” (LEVI, 2006, p.175). 

Estruturalmente, o trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro versa sobre 

gênero que, de modo sucinto, destaca a contribuição da mulher na historiografia, trazendo 

para a discussão os atuais debates sobre o tema e, por fim, aborda-se o assunto nos cultos 

afro-brasileiros. No segundo capítulo, discute-se a história de Laranjeiras e a importância do 

“Encontro Cultural” da cidade, evento que destaca a identidade tanto do lugar quanto da 

“Irmandade”. Parte-se do pressuposto de que “Encontro cultural” também expressa a 

identidade do terreiro, pois acredita-se que o evento serve para que o Nagô – através do grupo 

folclórico Taieira – expresse a identidade  religiosa da “Irmandade”, quer seja através de 

instrumentos que são tocados durante o cortejo ( tambor e querequexé), que também são 

instrumentos usados nos rituais festivos da casa, quer seja através da dança efetuada às 

margens do rio em homenagem aos orixás ou ainda nas cores das roupas de seus integrantes, 

que são cores que fazem menção aos orixás cultuados no terreiro.  

Além da Taieira, que como se percebe, está estreitamente ligado à “Irmandade 

Santa Bárbara Virgem”, tendo a frente do grupo a própria “Alôxa” do terreiro, outros grupos 
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também ali se apresentam. Registra-se ainda neste capítulo, informações sobre o surgimento 

da casa de culto em estudo. Já no terceiro capítulo, é destacada a festa Nagô e sua importância 

para os membros do terreiro, como também é apresentada a trajetória e os recursos que foram 

usados pela atual “Alôxa" para chegar ao topo da hierarquia da “Irmandade Santa Bárbara 

Virgem”. 

Para a consecução das análises, o trabalho utiliza alguns conceitos chaves, entre 

eles: gênero (SCOTT, 1989), poder (FOUCAULT, 1988; SILVERSTEIN, 1979), “agência” 

(ORTNER, 2007a), campo, habitus (BOURDIEU, 2004; 2007) e ritual (PEIRANO, 2003). 

Para Scott (1989), gênero deve ser entendido como uma relação entre os sexos, como uma 

forma primeira de significação de poder. Todavia, deve-se ater ao fato que a categoria gênero 

não se aplica somente ao sexo feminino, pois falar de gênero sugere fundamentalmente 

informações a respeito dos sexos masculinos e femininos. Para Foucault (1988), o poder não 

deve ser visto como “instituição” ou “estrutura”, o poder deve ser entendido como uma 

situação estratégica dada. Corroborando a concepção de Foucault, a antropóloga Silverstein 

(1979) acredita que poder é a junção da força simbólica, autoridade e estratégias de indivíduos 

ou grupos em uma dada situação. Ortner (2007a), por sua vez, define “agência” a partir de 

duas concepções: a primeira está vinculada a ideia de poder, já a segunda está ligada a 

“projetos de pessoas”. Porém, o termo “agência” é mais usado como sinônimo de poder.  

Bourdieu (2004; 2007) concebe campo como “um microcosmo” autônomo 

presente no “macrocosmo” social, cuja  relativa autonomia o faz possuir leis, lógicas e 

objetivos próprios aos quais seus agentes se submetem e estabelecem relações de poder. 

Assim entendido, percebe-se que o campo – seja ele econômico, político, religiosos, dentre 

outros –, é  um “campo de forças” onde os agentes (indivíduos ou grupo) se enfrentam pelos 

mais variados tipos de interesses. Observa- se que os campos não possuem estruturas fixas e 

são caracterizados também por possuir um habitus próprio.  Portanto, o campo é um espaço 

de disputas simbólicas cujo objetivo é o poder simbólico. Já habitus (2007) definiu como 

“produto da incorporação de uma estrutura social”.  O conceito de ritual nos é dado por 

Peirano (2003) que o concebe “como um sistema cultural de comunicação simbólica”. 
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CAPÍTULO I ENFOQUES GERAIS SOBRE GÊNERO E 

PODER 
 

1.1 A CONTRIBUIÇÃO DAS MULHERES NA HISTORIOGRAFIA 

  

 

A produção historiográfica foi, até pouco tempo, uma prerrogativa do homem que 

escrevia sobre o sexo masculino. As abordagens sobre as quais se debruçavam (economia, 

política) manifestavam a força e o domínio do homem na sociedade, ficando às mulheres um 

longo período à “sombra da história” e, quando elas entravam em cena, eram como 

coadjuvantes e em pequenas narrativas, poesias ou peças de ópera. Nesta direção, percebe-se 

que eram os homens – que detinham o poder político, administrativo e ideológico –, que 

determinavam os espaços que as mulheres ocupariam dentro da sociedade, normalmente o 

privado, já que o espaço público foi, durante muito tempo, um privilégio do sexo masculino. 

Entendia-se que logo ao nascerem, os indivíduos dos sexos masculinos ou femininos 

encontravam prontos os lugares que por eles seriam ocupados dentro da sociedade – que 

controlava e determinava os sexos. Todavia, é importante salientar que as mulheres nem 

sempre se calavam, conformadas com os lugares que ocupavam na estrutura social, tanto é 

verdade que, mesmo sem a atenção devida, em diversos momentos da história vozes 

femininas se levantaram mostrando que podiam muito mais do que aquilo que lhe era 

designado. (PERROT, 2007; KLAPISCH-ZURBER, 1990). 

Ao abordar a participação da mulher na história, Boch (1989) informa que esta 

temática já havia sido levantada pelo sexo feminino em diferentes lugares e distintos 

momentos históricos, mas sem a aprovação da historiografia oficial que a rejeitava. Afirma 

que os primeiros decênios do século XX foram de esquecimento para a história das mulheres, 

que recebeu impulso somente a partir da segunda metade deste mesmo século com o 

movimento feminista, que trouxe a questão ao foco das discussões. Com o movimento 

feminista as mulheres passaram a atuar como protagonistas, deixando os prefácios da história 

como comumente aconteciam e alcançaram notoriedade na produção historiográfica. É 

verdade que o processo de notoriedade feminina não foi construído como num rito mágico, 

mas sim paulatinamente e com muita dificuldade pela categoria aqui mencionada. Entende-se, 

pois, que o movimento feminista foi, em certa medida, uma mola propulsora para o debate em 

questão, ao ponto das universidades abrirem espaço para este campo, até então pouco ou 

nunca discutido nessas esferas. 
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Neste contexto, em pouco menos de duas décadas, o debate chega às 

universidades. Em Paris, no início da década de 1970, a universidade discute primeiro se 

havia realmente uma história feita por mulheres. Oxford, tradicionalmente destinada ao 

público masculino, abriu suas portas também para as mulheres, chegando-se, pois, “[...] à 

conclusão que sim, que as mulheres tinham uma história” (BOCK, 1989, p.159). Uma história 

que diferia da dos homens porque era vista e contada sob a ótica feminina e de um modo 

particular. Deste modo, toda nova conquista no universo feminino consistia apenas em um 

ensaio de uma grande peça que ganharia os palcos do mundo, assim é que, os anos seguintes 

foram marcados por publicações de ensaios, artigos e obras focando as mulheres e sua 

história, fatos estes que não ocorriam somente na França, mas na Alemanha e Estados Unidos. 

Portanto, a partir das discussões travadas por mulheres, percebeu-se que o principal objetivo 

do sexo em questão, não era recuperar o vazio na investigação historiográfica, o que essas 

mulheres objetivavam era uma nova compreensão na e para a história e, isto implicava dizer 

que,  

 
[...] não era somente as mulheres na história, mas antes a história das 

mulheres, a experiência das mulheres na e da história, de uma história que, 

embora não sendo independente da história dos homens, é, apesar de tudo, 

uma história especifica das mulheres enquanto mulheres. As mulheres 

permaneceram invisíveis fundamentalmente porque elas, as suas 

experiências, atividades e espaços não foram considerados merecedores da 

análise histórica. Era, por isso, imperativo que a nova visão invertesse as 

hierarquias existentes entre o que era historicamente relevante e não 

relevante. O que as mulheres querem fazer, devem fazer e fizeram está assim 

a ser examinado e reavaliado (BOCK, 1989, p.160). 

 

Entende-se que a história das mulheres difere-se da história dos homens porque 

ela é feita sobre outro viés, por uma óptica diferente, o que não quer dizer que seja superior ou 

inferior à história dos homens, ou um “mero” caso isolado. Por ser diferente, defende-se a 

ideia de que a história das mulheres deva ser analisada, tendo em vista que ela ocorre paralela 

às narrativas masculinas, estando repleta de riquezas de detalhes e complexidade tanto quanto 

a história masculina. Entende-se também que as narrativas femininas devem, sobretudo, ser 

examinadas de modo particular e ao mesmo tempo plural, uma vez que, a história do sexo 

feminino não é semelhante a todas as mulheres como se chegou a cogitar. “A historiografia 

das mulheres demonstra, cada vez mais, que a história das mulheres não é idêntica para todas 

as mulheres e que nem todas as mulheres têm a mesma história”. Assim, a história das 

mulheres na África será diferente da história das mulheres na América ou Europa, por 
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exemplo, podendo ou não ter traços semelhantes em alguns momentos, mas diferentes em seu 

universo como um todo (BOCK, 1989, p. 161). 

À medida que os debates sobre as mulheres alcançavam certo reconhecimento, 

principalmente por estar evidente que possuíam uma história diferente da do sexo masculino 

e, sendo as mulheres uma categoria “social” distinta, pôde-se perceber que as sociedades 

como um todo não eram formadas apenas pelo sexo masculino como ao longo do tempo a 

historiografia esboçou. Percebeu-se que as sociedades são compostas pela diversidade dos 

sexos, ou seja, as sociedades estão constituídas pelos gêneros masculinos e femininos com 

histórias paralelas e distintas. Nesta perspectiva, Bock (1989) sugere que a história das 

mulheres seja examinada fazendo-se uma relação não só entre o sexo masculino e feminino, 

mas, sobretudo, entre as próprias mulheres, tendo em vista que suas narrativas são 

consideradas “[...] uma história do gênero por excelência” (BOCK, 1989, p.171). Contudo, é 

importante dizer que a categoria gênero não envolve apenas as mulheres, pois segundo Scott 

(1989, p.4), gênero “[...] é igualmente utilizado para sugerir que a informação a respeito das 

mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um implica no estudo do 

outro”. 

Scott (1989), ao discutir gênero, afirma que o conceito surgiu da necessidade de 

rejeitar o determinismo biológico como também para designar qualquer construção social que 

envolvesse o debate entre o sexo masculino e feminino, ao tempo em que o termo também 

seria usado como sinônimo de história das mulheres. Assim, gênero pode ser entendido como 

um “[...] elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder” (SCOTT, 1989, 

p.14). Nesta perspectiva, as estudiosas do gênero perceberam que as discussões em torno 

desta categoria de análise iriam propiciar mudanças que atingiriam o modelo tradicional de 

conhecimento até então aplicado, assim, “[...] o estudo das mulheres acrescentaria não só 

novos temas, como também iria impor uma reavaliação crítica das premissas e critérios do 

trabalho científico existente” (SCOTT, 1989, p. 2). Nesta direção, percebe-se, pois, que é 

dentro dessas discussões que as pesquisadoras feministas vão dando forma a uma nova 

história, a história das mulheres.  

Tomando as categorias poder e dominação masculina – presentes no estudo do 

gênero –, Bourdieu (2005) entra na discussão empregando suas análises antropológicas da 

pesquisa de campo que fizera entre os Cabília1. Para o autor, a distinção entre os sexos parece 

                                                           
1
 Os Cabílias formavam uma sociedade na região montanhosa ao norte da Argélia, onde Bourdieu desenvolveu 

sua pesquisa de campo no início dos anos 1960. 
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está na ‘ordem das coisas’, e assim, ela aparece tanto nos espaços públicos quanto no privado, 

impregnando-se por toda a estrutura social onde os agentes absorvem em seus corpos, o 

habitus2 diário da dominação e o poder do sexo masculino. Por este viés, é evidenciado que 

desde muito cedo os agentes sociais agregam, a partir das estruturas mentais, as disposições 

“históricas da ordem masculina” (BOURDIEU, 2005, p.13), disseminadas de diversas formas 

simbólicas no mundo social. Por este raciocínio entende-se que é na estrutura social, que está 

impregnada a marca da dominação masculina, que constrói os corpos, distinguindo macho e 

fêmea e, desse modo, “o princípio masculino é tomado como medida de todas as coisas” 

(BOURDIEU, 2005, p. 23). 

O princípio ‘falo-narcísica’ parece dominar a ordem na sociedade Cabila, a 

virilidade moral não se separa da virilidade física, de modo que, a diferença entre os sexos é 

visualizada a partir de um jogo de opostos: 

 

[...] alto/baixo, em cima/embaixo, seco/úmido, quente/frio (do                                                                                    

homem desejante se diz: ‘seu kanoun está vermelho’, ‘sua panela está 

pegando fogo’, ‘seu tambor está quente’; das mulheres se diz que eles têm a 

capacidade de ‘apagar o fogo’, ‘refrescar’, ‘dar de beber’), ativo/passivo, 

móvel/imóvel (o ato sexual é comparado à mó de moinho, com sua parte 

superior, móvel, e sua parte inferior, imóvel, fixada à terra, ou à relação 

entre as vassoura, que vai e vem, e a casa) [...] E a tradição cabila, embora 

seja pouco pródiga em discurso justificativos, apela para uma espécie de 

mito de origem para legitimar as posições atribuídas aos dois sexos na 

divisão do trabalho sexual e, em decorrência da divisão do trabalho de 

produção e reprodução, em toda a ordem social, e, ultrapassando-a, na ordem 

cósmica (BOURDIEU, 2005, p. 27-28). 

 

 

Entende-se que todo esse jogo de oposições serve para demonstrar o poder e a 

dominação do sexo masculino. No mito de origem – que justifica a submissão das mulheres 

aos homens –, num primeiro momento a mulher aparece de modo astuto tomando a iniciativa 

e dominando o homem, oferecendo-lhe um prazer que ele não conhecia. Já no segundo 

momento, o mito descreve o homem tomando a iniciativa e pondo a mulher sob seu domínio 

e, desde então, o sexo masculino domina na sociedade Cabília. Contudo, é importante 

salientar que segundo o autor, não é o órgão sexual masculino que sustenta essa ‘visão de 

mundo’, pelo contrário, é justamente o inverso, a visão de mundo dessa sociedade os leva a 

designar o falo como símbolo de honra e masculinidade. Evidencia também que a construção 

                                                           
2
 Thiry-Cherques (2006, p.33 e 35) citando Bourdieu, informa que o habitus é um sistema de disposições, modos 

de perceber, de sentir, de fazer, de pensar, que nos leva a agir de determinada forma em uma circunstância dada. 

habitus é tanto individual quanto coletivo. Como princípio gerador e unificador de uma coletividade ele retraduz 

as características intrínsecas e racionais de uma posição e estilo de vida unitário. 
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dos corpos dos gêneros é produto de um processo de aprendizagem que se encontra gravado 

“[...] nas coisas, a ordem masculina se inscreve também nos corpos através de injunções 

tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou dos rituais coletivos ou privados [...]” 

(BOURDIEU, 2005, p. 34). 

Vê-se, pois, que de acordo com as normas sociais observadas pelo autor, o sexo 

feminino ocupa as posições inferiores, como carregar os frutos que são derrubados pelos 

homens ou ajuntar e carregar estrumes, mantendo sempre uma postura de submissão, como 

direcionar sempre o olhar para baixo e não reclamar se for interrompida, sendo-lhe reservados 

os espaços privados. Enquanto que o sexo masculino é privilegiado por ocupar lugares de 

honra sem ser questionado, lhe sendo permitido o espaço exterior, além de andar ereto e olhar 

para frente como um soldado em guerra, sendo-lhe característicos os atos perigosos e 

espetaculares.  

Na sociedade Cabília o processo de educação acompanha a criança desde muito 

cedo, pode-se afirmar que logo ao nascerem, mesmo sem entenderem, elas já recebem 

símbolos que distinguem seu sexo. Ao nascer uma criança do sexo masculino, por exemplo, é 

propositalmente posta à “direita da mãe” – que corresponde o “lado masculino” depositando 

próximos a ela utensílios masculinos como um “[...] pente de cortar lã, uma grande faca [...]” 

(BOURDIEU, 2005, p.36), havendo sempre a preocupação de afastá-la dos vínculos com o 

sexo feminino, tanto é que o corte de cabelo é de suma importância para a criança deste sexo, 

pois enquanto ela não corta os cabelos, mantêm-se ligado à mãe, portanto ao feminino, 

cabendo ao pai a tarefa de cortá-lo. Essa preocupação em afastar a criança do feminino é uma 

constante e vai desde o nascimento, passando pela circuncisão até o momento que ela é 

apresentada ao espaço público, isso entre os seis e dez anos de idade e, talvez esse seja um 

dos ritos de passagem mais decisivos na vida desta criança, assim, entende-se que o processo 

de  

[...] virilização (ou de desfeminização) prossegue por ocasião desta 

introdução no mundo dos homens, do ponto de honra (nif) e das lutas 

simbólicas, que é a primeira entrada no mercado: a criança em trajes novos e 

com a cabeça enfeitada com um turbante de seda, recebe uma espada, um 

cadeado e um espelho, enquanto sua mãe depõe um ovo fresco no capuz de 

seu capote. Na porta do mercado, ele quebra o ovo e abre o cadeado, atos 

viris de defloração, e se olha no espelho, que, tal como o limiar, é um 

operador de inversão. Seu pai o guia no mercado, mundo exclusivamente 

masculino, apresentando-o aos outros homens. Na volta, eles compram uma 

cabeça de boi, símbolo fálico – por seus cornos – associado ao nif. 

(BOURDIEU, 2005, p. 37) 
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Bourdieu nos apresenta uma sociedade dominada pelo poder masculino onde a 

violência simbólica funciona, em certa medida, como uma espécie de alavanca que gera e 

propicia este modelo de sociedade. Dito de ouro modo, como força coercitiva, a violência 

simbólica leva o indivíduo ou o grupo a seguirem os modelos do discurso dominador e, no 

caso dos Cabilas, o discurso do sexo masculino que era recebido e posto em pratica pela 

comunidade local. Em contrapartida Perrot (2007) aponta, a partir de suas análises, que a 

história das mulheres é plural e ao mesmo tempo ímpar, isto é, plural no sentindo de que o 

exemplo de sociedade que nos é dada por Bourdieu não deve servir como modelo para todas 

as estruturas sociais; ímpar porque cada sociedade deve ser analisada com suas 

particularidades. A partir deste entendimento, Perrot irá mostrar que as mulheres também 

exercem um tipo de poder e, com isso, rejeitará que sejam completamente dominadas.  Para 

sustentar sua argumentação ela chama a atenção para a polissemia da palavra ‘poder, ’ que 

como muitas outras possuem muitos significados, se assim o é, entende-se que seu singular 

possui “[...] uma conotação política e designa basicamente a figura (...) que comumente se 

supõe masculina. No plural, ele se estilhaça em fragmentos múltiplos, equivalente a 

‘influências’ difusas e periféricas, onde as mulheres têm sua grande parcela” (PERROT, 2007, 

p. 167). 

É notória a preocupação da autora em mostrar que a mulher da França do século 

XIX não tinha o privado como o espaço exclusivo, ela era dotada de certo poder. No que se 

refere aos espaços públicos e privados, Perrot (2007) salienta que os espaços públicos eram 

frequentemente visitados tanto pelo sexo masculino como pelo feminino, onde os 

deslocamentos das senhoras não se restringiam apenas às missas, mas dirigiam-se aos 

mercados –, já que eram exímias administradoras dos orçamentos domésticos, fazendo-se 

necessário decidir sobre o que comprar e onde comprar. Ademais, seu trânsito ao mundo 

exterior alcançava outros lugares como os Magazines, “[...] espaços femininos por excelência, 

seu reinado” (PERROT, 2007, p. 179). Seguindo a linha de pensamento de autora, entende-se 

que a mulher na França do século XIX exercia certo poder, mesmo que limitado e fora da 

esfera política – espaço tipicamente marcado pelo domínio masculino. Desse modo, diferente 

do modelo que Bourdieu apresentou no qual o poder e a dominação são masculinos, Perrot 

aponta para a parcela de poderes investidos às mulheres, destacando que “[...] nem todo o 

público é o ‘político’, nem todo o público é masculino” (PERROT, 2007, p.180). 

Os atuais debates em torno da problematização de gênero trazem ao centro as 

discussões de Judith Butler (2003). A estudiosa, na obra Problemas de gênero: feminismo e 

subversão da identidade, expõe seu entendimento e crítica acerca da categoria gênero que se 
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movimenta em torno da distinção sexo/gênero – ideia a partir da qual a teoria feminista usa 

como base para afirmar que o sexo é “natural” enquanto o gênero é fruto da uma “construção 

social”. Nesta direção, discorda do posicionamento feminista, pois acredita que o eixo 

sexo/gênero não se combina tendo em vista que “[...] a distinção sexo/gênero sugere uma 

descontinuidade radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente construídos” 

(BUTLER, 2003, p. 24). Assim, mesmo que houvesse um equilíbrio entre o par, não poderia 

derivar dessa união uma definição de ‘homem’, que pudesse ser aplicada “[...] exclusivamente 

a corpos masculinos, ou que o termo ‘mulheres’ interprete somente corpos femininos” 

(BUTLER, 2003, p. 24). Não havendo, pois, a necessidade de se pensar sexo a partir de um 

binarismo, e é justamente essa impossibilidade que a levou a afirmar que não se deve ter uma 

convicção numa ligação disfarçada entre o par no “[...] qual o gênero reflete o sexo ou é por 

ele restrito” (BUTLER, 2003, p. 24). 

Mas, se Butler desconstrói a noção clássica de gênero defendida pelo feminismo, 

como então ela define e subverte essa categoria de análise?  A autora parte de uma crítica ao 

sujeito político do feminismo, “a mulher”, concebida como uma “identidade fixa”, 

essencializada e sujeita à opressão masculina. Nesta direção, Butler argumenta que esta 

perspectiva  

[...] globalizante gerou um certo número de críticas da parte das mulheres 

que afirmam ser a categoria das ‘mulheres’ normativa e excludente, 

invocada enquanto as dimensões não marcadas do privilégio de classe e de 

raça permanecem intactas. Em outras palavras, a insistência sobre a 

coerência e unidade da categoria das mulheres rejeitou efetivamente a 

multiplicidade das interseções culturais, sociais e políticas em que é 

construído o espectro concreto das ‘mulheres’ (BUTLER, 2003, p. 34-35).             

 

Contudo, sua crítica não se encerra nesta constatação, vai muito além. A autora 

expõe o “gênero”, assim como o “sexo”, este entendido como “natural”, e aquele como 

“construído”, como ficções reguladoras, discursiva e performaticamente estabelecidas, que 

demarcam e controlam os corpos a partir de uma ordem compulsória entre 

sexo/gênero/desejo, a serviço do imperativo heterossexual. Desta maneira, citando Simone de 

Beauvoir, compreende a “mulher” como devir,  

[...] um construir de que não se pode dizer com acerto que tenha uma origem 

ou um fim. Como uma prática discursiva contínua, o termo está aberto a 

intervenções e re-significações. Mesmo quando o gênero parece cristalizar-

se em suas formas mais reificadas, a própria ‘cristalização’ é uma prática 

insistente e insidiosa, sustentada e regulada por vários meios sociais. [...]. O 

gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no 

interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no 

tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de 

ser (BUTLER, 2003, p. 59). 
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É importante sublinhar que de acordo com Laqueur (2001) e Rohden (2001) – 

estudiosos que investigaram o processo histórico de construção de sexo/gênero e suas 

diferenças ao longo do tempo –, a distinção do sexo biológico masculino/feminino como se 

conhece hoje é recente, data entre os séculos XVIII e XIX. Até então, prevalecia o modelo 

transmitido pelos gregos que afirmava que existia apenas um “sexo biológico”, portanto 

apenas um corpo, “[...] para o qual se atribuiriam distintas marcas sociais ou inscrições 

culturais [...]”   (ROHDEN, 2001, p.17). Por este viés, entende-se que, até então, não havia 

uma definição clara dos sexos masculino/feminino, diferença que marcaria a existência de 

dois corpos distintos conforme o discurso médico. “Os órgãos reprodutivos eram vistos como 

iguais em essência e sua percepção era moldada pelo padrão masculino. Assim, homens e 

mulheres seriam igualmente dotados de pênis e testículos, por exemplo” (ROHDEN, 2001, 

p.17). Neste caso, as mulheres não teriam exteriorizado estes órgãos, diferentemente dos 

homens que os apresentavam exteriormente. Mas o que teria movido os cientistas a mudar a 

sua concepção de um, para dois corpos distintos biologicamente?  

Laqueur (2001, p. 21) argumenta que a preocupação em distinguir os sexos em 

masculino e feminino com suas diferenças “[...] anatômicas e fisiológicas [...]” só ocorreu 

“[...] quando essas diferenças se tornaram politicamente importantes [...]”. Assim sendo, 

somente a partir da segunda metade do século XVIII é que se preocuparam em estabelecer tais 

diferenças, detalhando-as e evidenciando a partir do esboço da estrutura óssea da mulher que 

fora publicado posteriormente numa obra especializada. Contudo, nota-se que o corpo 

feminino sempre teve uma descrição inferior ao do homem, às características atribuídas às 

mulheres revelavam, pois, a passividade que a natureza lhes havia reservado. Neste sentido, a 

partir da pesquisa desenvolvida por Rohden (2001, p.16), observa-se que os atributos dados 

ao sexo feminino, apontavam para uma “[...] suposta fragilidade moral da mulher, mais sujeita 

aos desgovernos sexuais, à dissimulação, à mentira, ao capricho, e dotada de aptidões 

intelectuais medíocres”. Entretanto, vale ressaltar que, conforme Laqueur (2001, p. 22), à 

medida que as diferenças entre os sexos eram percebidas e discutidas, “[...] elas já eram, na 

própria forma de sua representação, profundamente marcadas pela política de poder de 

gênero”. Por este entendimento, percebe-se que os agentes que estudaram e atribuíram as 

diferenças sexo/gênero eram notadamente do sexo masculino e detentores do poder político e 

ideológico dominante.  

Esse novo modelo de descrever os corpos não esteve ligado a nenhum 

desenvolvimento maior da ciência, mas a uma variedade de acontecimentos que marcaram a 

sociedade europeia da época. Neste sentido, Rohden (2001, p. 18) ao citar Laqueur, informa 
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que as mudanças vão desde “[...] o processo civilizador descrito por Norbert Elias [...]”, a 

implantação “[...] de um novo código de civilidade durante o século XVIII faz parte de uma 

tentativa de rompimento com o antigo corpo grotesco [...]”. Mas, estas mudanças ocorreram, 

sobretudo, devido às novas perspectivas epistemológicas e política que nascia na Europa, 

como esclarece Rohden (2001, p.19).  

 

A primeira engloba tanto a instituição de algumas dicotomias básicas – como 

fato e ficção, ciência e religião, razão e credulidade, corpo e espírito, 

verdade e falsidade, sexo biológico e gênero teatral – quanto o rompimento 

com a episteme da ‘grande cadeia do ser’. A associação infindável de signos, 

entre corpo e cosmos, dá lugar à redução a um plano único, o plano da 

natureza, no qual a explicação reducionista e o sexo como fato físico são 

viáveis. Essas mudanças só foram possíveis em conjunto com um novo 

contexto político, especialmente centrado nas divisões entre a esfera pública 

e esfera privada, homens e mulheres, feministas e antifeministas. O corpo é 

agora chamado por diferentes visões a expressar novas demandas surgidas 

em novos contextos sociais, econômicos, políticos, culturais e eróticos. O 

debate ganha novos temas: as diferenças que antes se expressavam em 

termos de gênero agora são evidenciadas pelo sexo, pela biologia. E, aqui, o 

papel da ciência torna-se cada vez mais fundamental. Médicos e cientistas 

não só fornecem dados para o debate ideológico, como também emprestam o 

seu prestígio em ascensão. (...) Nota-se agora uma inversão: o corpo, o sexo, 

passa a ser a fundação da sociedade. As diferenças biológicas diagnosticadas 

pelos cientistas passam a oferecer a base para que pensadores sociais 

dissertem sobre as diferenças inatas entre homens e mulheres e a 

conseqüente necessidade de diferenciações sociais. 

 

Retomando as análises feitas por Butler (2003) em relação à dicotomia 

sexo/gênero, conclui-se que tanto o “sexo biológico” quanto o “gênero social” são construtos 

discursivos. O corpo é, pois, uma fabricação que o discurso engendra. Assim, Butler (2002, 

p.163) afirma que os discursos habitam os corpos de modo tão intenso que eles funcionam 

“[...] como parte de seu próprio sangue. E ninguém pode sobreviver sem, de alguma forma, 

ser carregado pelo discurso.” Se assim o é, a estudiosa não concebe o corpo e, portanto, o 

sexo, como anterior ao “seu gênero”. Desta maneira, o corpo é, desde sempre, generificado. A 

estudiosa acrescenta também que o gênero é uma identidade instável, uma norma que não é 

completamente internalizada ou ainda, uma simulação que regula.  Neste sentido esclarece: 
 

 

O gênero não deve ser construído como uma identidade estável ou um locus 

de ação do qual decorrem vários atos; em vez disso, o gênero é uma 

identidade tenuemente constituída no tempo, instituído num espaço externo 

por meio de uma repetição estilizada de atos. O efeito do gênero se produz 

pela estilização do corpo e deve ser entendido, consequentemente, como a 

forma corriqueira pela qual os gestos, movimentos e estilos corporais de 

vários tipos constituem a ilusão de um eu permanente marcado pelo gênero. 

(...) O gênero também é uma norma que nunca pode ser completamente 

internalizada: ‘o interno’ é uma significação de superfície, e as normas do 
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gênero são afinal fantasísticas, impossíveis de incorporar. (...) os atributos de 

gênero não são expressivos mas performativos, então constituem 

efetivamente a identidade que pretensamente expressariam ou revelariam.A 

distinção entre expressão e performatividade é crucial. Se os atributos e atos 

do gênero, as várias maneiras como o corpo mostra ou produz sua 

significação cultural, são performativos, então não há identidade preexistente 

pela qual um ato ou atributo possa ser medido; não haveria atos de gênero 

verdadeiros ou falsos, reais ou distorcidos, e a postulação de uma identidade  

de gênero verdadeira se revelaria uma ficção reguladora.(...) Os gêneros não 

podem ser verdadeiros nem falsos, reais nem aparentes, originais nem 

derivados.Como portadores críveis desses atributos, contudo, eles também 

podem se tornar completa e radicalmente incríveis.( BUTLER, 2003, p. 200-

201, grifo da autora) 

  

       No que tange à historiografia brasileira, esta inicia de modo tímido a discussão 

sobre gênero na segunda metade dos séculos XX. Mas é na década de 1980 que o debate 

ganha notoriedade em diversas obras. De acordo com Soihet e Pedro (2007, p.282) esta 

categoria se transforma em “[...] um novo campo de estudos, intitulado História das Mulheres 

e das Relações de Gênero”. Assim sendo, com a ampliação do debate em torno do estudo do 

gênero, estudiosos como Estanislau (2006, p. 218) percebeu que as mulheres foram agentes 

que contribuíram em grande medida para a história, construindo não só “[...] as margens mas 

também as travessias”. Constatação aceita, os estudiosos brasileiros vão paulatinamente 

dando visibilidade ao universo feminino trazendo à tona as narrativas, até então, desprezadas 

pela história, como o cotidiano das mulheres, quer sejam brancas, negras, escravas ou livres, e 

assim, conforme Rago (1998, p. 90), aos poucos as histórias produzidas pelas mulheres saem 

da invisibilidade. 
 

Progressivamente, a cultura feminina ganhou visibilidade, tanto pela simples 

presença das mulheres nos corredores e nas salas de aula, como pela 

produção acadêmica que vinha à tona. Histórias da vida privada, da 

maternidade, do aborto, do amor, da prostituição, da infância e da família, 

das bruxas e loucas, das fazendeiras, empresárias, enfermeiras ou 

empregadas domésticas, fogões e panelas invadiram a sala e o campo de 

observação intelectual ampliou-se consideravelmente. O mundo acadêmico 

ganhava, assim, novos contornos e novas cores.  

  

 Aos poucos as mulheres ganharam respeito e provaram à sociedade que podiam 

contribuir com suas ideias, seu trabalho nas mesmas áreas em que atua o sexo masculino e, 

assim, vê-se hoje ocuparem os mais variados cargos dentro da esfera social como: na política, 

na magistratura, na economia, na educação, nas forças armadas, nas artes e, desde muito cedo, 

na religião – especificamente nas de origem africana –, que desde que aportou em terras 

brasileiras teve à frente grandes mulheres ocupando o mais alto posto da fé que abraçou. 



24 

 

 

1.2 RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS: ESPAÇO ONDE O FEMININO 

É UMA PRERROGATIVA 

 

Sabe-se que a partir do momento em que há o contato entre duas ou mais 

civilizações diferentes ocorre uma filtração dos elementos culturais entre os indivíduos, 

iniciando assim, um processo de ressignificação de valores entre os envolvidos, fato este 

percebido, por exemplo, entre o mundo europeu e o africano durante o período de colonização 

da África. Não obstante, a diáspora negra foi, em certa medida, responsável por uma 

reelaboração dos valores identitários destes africanos, feitos escravos, que aportaram em solo 

brasileiro. Como bagagens, trouxeram consigo um conjunto de ricas práticas culturais que 

incluíam, entre elas, suas religiões, que sofreram influências dos europeus colonizadores e dos 

índios que aqui viviam, diferenciando-se, desse modo, das práticas existentes na África. Neste 

sentido, afirma Bastide (1960a, p. 32). 

 

[...] a religião africana tendeu a reconstituir no novo habitat a comunidade 

aldeã à qual estava ligada e, como não o conseguiu, lançou mão de outros 

meios; secretou, de algum modo, como um animal vivo, sua própria concha; 

suscitou grupos originais, ao mesmo tempo semelhantes e, todavia diversos 

dos agrupamentos africanos. (grifo do autor) 

 
Diante de uma nova fronteira onde se fazia necessário se identificar como um 

grupo diferente daqueles presentes neste novo habitat, esses africanos processaram a 

construção de sua identidade usando a religião como diferencial. Este processo de adaptação 

da religião africana no Brasil aconteceu de modo paulatino, levando algum tempo, uma vez 

que, enquanto trabalhadores do campo suas raízes foram desafricanizadas e, deste modo, a sua 

religiosidade não foi tão evidenciada. Enquanto no campo esses indivíduos perdiam suas 

raízes africanas, é nas cidades que vai florescer uma reafricanização, sendo esta, resultado do 

contato com os “[...] centros de resistência cultural, confrarias ou nações” (BASTIDE, 1960a, 

p. 96). Nos centros urbanos, conforme nos relata Silva (2005), até o século XVIII, os 

calundus
3
 foram a única forma urbana de culto organizado, antecedendo as casas de 

candomblé do século XIX e os atuais terreiros.  Provavelmente após a abolição, as religiões 

africanas já haviam se modificado muito desde que introduzidas no Brasil e, assim, no início 

do século XX essas formas de cultos despertaram o interesse de pesquisadores brasileiros, 
                                                           
3 Mau humor, neurastenia, irritação, frenesi. Até meados do século XVIII era o mesmo que Candomblé ou 

macumba, festa religiosa dos africanos escravos, com canto e dança ao som do batuque. Gregório de matos 

citava calundus, fins do século XVI: Que de quilombos que tenho/ Com mestres superlativos,/ Nos quais se 

ensinam de noite/Os calundus e feitiços (CASCUDO, 1972, p. 211-212). 
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sendo o pioneiro nesses estudos o médico Nina Rodrigues que, embora seja criticado pelo seu 

preconceito, abriu as portas para outros estudos de maior relevância (BASTIDE, 1960a). 

Embora a diáspora africana tenha fragmentado e modificado o cotidiano dos 

povos africanos em solo brasileiro, pondo-os diretamente em contato com uma cultura 

totalmente diferente das que estavam fixos desde o seu nascimento e impondo-lhes uma rotina 

de trabalho forçado em presença de índios, portugueses ou até mesmo de outras etnias 

africanas – todos com um modo particular de enxergar o mundo –, mesmo com todos os 

traumas sofridos pela diáspora, sua religiosidade não morreu. Suas crenças mágicas foram 

guardadas em segredo e ressignificadas para que no momento oportuno pudessem se 

desenvolver, alastrando-se de diversas formas em terras brasileiras. Assim, seguindo a lógica 

da ressignificação de valores culturais, os africanos perceberam que não podiam cultuar seus 

deuses do mesmo modo que em solo africano e, por isso, criaram os meios necessários e 

materializam o desejo de cultuar seus deuses de modo similar ao da África. Acerca disto, 

esclarece Bastide (1960a p. 226). 

 

Os negros brasileiros puderam, dessa forma, transformar os batuques em 

calundus, organizando-os sobre o tipo das confrarias religiosas africanas, 

mas como os filhos ou as filhas de santo não eram assim bastante numerosos 

para construir, em um novo habitat, confrarias separadas, se reuniram na 

mesma associação. Em torno deste núcleo sólido, que formava como que o 

centro de gravidade da ‘nação’, outros negros da mesma origem étnica 

agruparam-se num sistema de inter-relações, organizaram-se, pouco a pouco, 

com status sociais, com hierarquias de graus, de papéis distintivos no interior 

do grupo segundo a maior ou menor aproximação de cada um com o 

sagrado. A nova sociedade que assim se formava, modelava-se, pois, sobre 

categorias místicas. O calundu substituía ao mesmo tempo as linhagens, 

destruídas pelo regime de escravidão como pela dispersão de seus membros 

pelas mais diversas plantações e povoados, diminuídas em número, cuja vida 

outrora se pautava ao ritmo das estações. (grifos do autor) 

 

 

É importante salientar que, se entendermos que os vários reinos e etnias africanas 

com suas religiões mágicas mantinham com suas famílias e seus clãs uma estreita ligação, a 

diáspora os afastou para sempre desse convívio, e é neste sentido que eles vão dar forma nesse 

novo habitat, do mundo africano que ficou para trás. É, pois, na esfera religiosa, que estes 

indivíduos terão uma família de iguais, que comungam quando não das mesmas crenças, de 

crenças muito parecidas. Desse modo, o universo dos terreiros de candomblé torna-se, no 

plano simbólico, uma nação de negros capaz de diminuir as angústias sofridas por esses 

indivíduos numa sociedade de brancos como bem esclarece Prandi (2007, p. 6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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O candomblé punha à disposição do negro brasileiro um mundo também 

negro, comunitário-familiar, justaposto ao mundo branco, de modo que o fiel 

pudesse passar de um mundo para o outro como se fossem dimensões 

ortogonais de uma mesma realidade, em que o não-religioso significava a 

adversidade a que o negro estava sujeito pela realidade histórica da 

escravidão. O candomblé, então religião étnica, foi visto por Bastide como 

uma África recuperada na vida religiosa pelos terreiros.                                                           

 

Em semelhante linha de pensamento, Klaas Woortmann (1987, p. 256) em A 

família das mulheres, enxerga nos grupos de culto afro-brasileiro uma reprodução do mundo 

africano no Brasil, onde, em certa medida, as estruturas organizacionais dos grupos fizeram 

analogias diretas com o poder político, administrativo e ideológico presentes na cultura da 

África. Desta maneira, entende-se que o universo religioso funcionou/ funciona como ponte 

entre estes dois mundos que nunca esteve separado em sua totalidade, uma vez que, se 

olharmos por um lado, “[...] ele é um espaço ritual-simbólico que encerra, em sua própria 

estrutura espacial, toda uma cosmologia; de outro, é uma replicação, um microcosmo, do 

espaço social africano.” Assim é que, o universo dos terreiros de candomblé funciona como 

uma grande família, não no sentido biológico, mas simbolicamente, uma grande família de 

santo, na qual a figura da mãe de santo é mais representativa que a figura masculina do pai de 

santo. Sobre este universo esclarece Klaas Woortmann (1987, p.263): “A família de santo é, 

portanto, uma díade materna, uma unidade matrifocal, percebida e representada com base na 

unidade mãe-filhas”. Do mesmo modo percebeu Lima (2003, p.161) quando pesquisou 

terreiros de todas as nações, desde os tradicionais àqueles que “recriam e inventam”, neste 

sentido: 

Os laços familiares criados no candomblé através da iniciação no santo não 

são apenas uma série de compromissos aceitos dentro de uma regra mais ou 

menos estrita, como nas ordens monásticas e fraternidades laicas, iniciáticas 

ou não; são laços muito mais amplos no plano das obrigações recíprocas e 

muito mais densos do âmbito psicológico das emoções e do sentimento. São 

laços efetivamente familiares: de obediência e disciplina; de proteção e 

assistência; de gratificação e sanções; de tensões e atritos – tudo isso existe 

numa família e tudo isso existe no candomblé. (...), para um filho-de-santo, é 

certamente a mãe-de-santo que o fez nascer de novo para a vida religiosa, 

através de toda uma gestação simbólica nas camarinhas dos terreiros. Certo é 

que o filho-de-santo não repudia ou ignora sua própria mãe ou seus 

colaterais, mas o candomblé, quando as duas noções de família não se 

confundem, (...), funciona socialmente como meio para as projeções 

existenciais do indivíduo e com sua base de colocação social, de segurança e 

de mobilidade na sociedade mais ampla. 

  

A partir da pesquisa de Lima (2003), que versa sobre a constituição 

organizacional do grupo de candomblé e papéis sacerdotais, pôde-se perceber que a atuação 
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de todo culto afro-brasileiro está centralizada na figura do seu líder, quer seja o pai ou a mãe-

de-santo, porém é na figura da mãe que o autor irá se concentrar para mostrar o poder do 

sacerdócio feminino no cotidiano de uma casa de culto afro-brasileiro. Observa-se que a 

autoridade e o poder que a sacerdotisa exerce sobre toda a família de santo, são evidenciados 

a todo o momento, dentro e fora do terreiro e em diversos níveis de “intensidade”. Portanto, 

entende-se que os vínculos de afetividade, dependência e respeito que surgem da relação 

mãe/filho, são resultado da presença acentuada da mãe em todos os momentos importantes na 

vida de cada membro do grupo, desde os rituais mais simples às etapas ritualísticas mais 

complexas porque passam quando são iniciados dentro do grupo, perdurando por toda uma 

vida. Sobre esta questão Lima salienta que o principiante “[...] passa a ter a mão da ialorixá na 

cabeça. Esse laço místico é que irá definir as futuras relações no iniciado com a mãe, e por 

conseqüência, com sua família de santo” (2003, p.136). 

Neste contexto, vê-se, que o poder e autoridade da sacerdotisa nos espaços de 

culto afro-brasileiro são renovados todos os dias e, automaticamente, os laços familiares 

criados pelo candomblé também se intensificam. É a sacerdotisa da casa que, como mãe de 

todos, providencia os bens necessários para seus filhos. É ela que interpreta a vontade dos 

orixás, sendo intermediadora entre os deuses e seus filhos; administra a casa e organiza a vida 

de sua família tanto no âmbito espiritual como no plano material, demonstrando assim, toda a 

dinâmica de uma mãe eficiente.  

O etnólogo Édison Carneiro (1961) – defensor da ortodoxia nagô como modelo 

para os cultos afro-brasileiros –, foi um dos primeiros estudiosos a destacar o feminino como 

fenômeno característico nos cultos afro-brasileiros. Embora o autor tivesse conhecimento da 

presença masculina à frente de alguns terreiros, afirma ser o candomblé um ofício feminino 

pelo fato de estar marcado, entre outras coisas, pela necessidade da presença da mulher no 

cotidiano da casa, seja para a preparação dos alimentos consagrados às divindades seja para 

manutenção quase que diária dos altares; ou para “[...] superintender a educação religiosa de 

mulheres e de crianças – serviços essencialmente domésticos, dentro de quatro paredes” 

(CARNEIRO, 1961, p.126). 

Outra evidência da predominância do sexo feminino nestes espaços de culto, 

talvez resida no fato de terem sido os primeiros candomblés baianos, fundados por mulheres 

que deixaram um legado para seus sucessores e, por tradição, a sucessão vem sendo mantida 

tendo sempre à frente do grupo religioso uma mulher. Nestas casas onde esse princípio é 

observado, os homens não participam do processo iniciatório em sua totalidade como 

acontece às mulheres, que atravessam todas as etapas necessárias para se tornarem filhas-de-
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santo. Nas cerimônias religiosas, eles (os homens) mantêm-se a todo tempo sóbrios de 

espíritos, pois, supõe-se que seu corpo seja profano e indigno de receber a visita de um deus. 

Cabe-lhes, pois, os cargos honorários como esclarece Carneiro (1961, p.142): 

 

[...] a chefia espiritual e temporal da casa de culto está entregue a uma 

mulher (mãe), que escolhe para sua assistente imediata, seu braço direito, 

outra mulher (a mãe-pequena), para dirigir a massa de mulheres (as filhas) 

que deve contribuir para o melhor entendimento entre os homens e os orixás. 

O cuidado dêsses orixás está a cargo de mulheres (as filhas), que por sua vez 

recrutam, para auxiliá-las, outras mulheres (as ékédes). Nestas atividades se 

cifra todo o objetivo do candomblé – o de homenagear os orixás, preparar 

cavalos para recebê-los, conseguir que desçam entre os humanos para lhes 

tornarem a vida mais suave e mais rica em prazeres materiais e espirituais. 

Outras mulheres, ainda, se encarregam de funções administrativas dentro da 

comunidade. Ocasionalmente, são requisitados os serviços masculinos, ora 

para o sacrifício de animais (axôgún), ora para a invocação dos ôrixás nas 

grandes festas (alabê e tocadores de atabaques), ora para conseguir dinheiro 

e prestígio social (ògãs), ora, afinal, para garantir a manutenção do altar 

(pêjí-gã). Os homens detêm, assim, as funções simplesmente honorárias 

(pêjí-gã e ògãs) e temporárias (axôgun, alabê e tocadores de atabaques). (...) 

Esta divisão da hierarquia parece confirmar a opinião de que o candomblé é 

um ofício de mulher – essencialmente doméstico, familiar, intra-muros, 

distante das lutas em que se debatem os homens, à caça do pão de cada 

dia.(Grifo do autor) 

  

Compartilhando, em certa medida, com o posicionamento de Carneiro, Landes 

(2002), no curto período em que esteve no Brasil, designada a compreender as 

particularidades no universo da população negra, verificou que, se por um lado, esses 

indivíduos eram “oprimidos” político e economicamente, por outro, especificamente na 

Bahia, podiam expressar suas heranças africanas no mundo mágico do candomblé, que como 

um clero organizado, oferecia, através da figura feminina da sacerdotisa, todo tipo de ajuda 

que a ela fosse solicitada, desde a vontade dos deuses para com o consulente, passando pela 

indicação de oferendas chegando até a prescrição de ervas mágicas para a cura de males de 

ordem psíquica ou física. Assim, entende-se, pois, que a esfera religiosa serviu/serve para as 

massas negras como um mundo à parte, onde esses indivíduos podiam/podem renovar suas 

forças e encontravam equilíbrio ao lado da figura da grande mãe, que por características 

peculiares, tinham/têm livre acesso aos orixás e a eles intercediam/intercedem por seus filhos. 

As muitas funções desempenhadas por elas junto ao corpo de fiéis da casa criam vínculos de 

confiança que o indivíduo leva por toda a vida, assim é que ao procurarem a ajuda da mãe, 

buscam-na “[...] com a mesma confiança com que um filho busca a mãe.” E por isso são “[...] 

consideradas como mais dignas de confiança do que os deuses.” Isso ocorre em grande 

medida, pois se entende que os orixás são “[...] caprichosos e ‘castigam’ quando menos se 
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espera. Mas as mães sabem como interceder junto a eles, podem explicar seu comportamento 

e controlá-los” (LANDES, 2002, p.341).  

É importante registrar que, embora a estudiosa tenha pontuado uma 

movimentação crescente em torno da figura masculina a frente de alguns terreiros de 

candomblé, ela concorda com Carneiro e afirma que nos cultos de origem nagô – maioria na 

Bahia do seu tempo –, a tradição aponta para o fato das mulheres estarem capacitadas por seu 

sexo a serem zeladoras dos orixás, sendo a presença masculina indigna para essa função. O 

consenso que se disseminavam nestes espaços era de que o homem podia desempenhar junto 

à mãe algumas funções importantes como as já descritas por Carneiro e citadas neste trabalho, 

mas não podiam desenvolver a possessão nem ocupar a posição de pai-de-santo, uma vez que, 

deduz-se que “[...] estejam profanados pelas suas relações comerciais e com outras mulheres. 

Imagina-se que o sangue dos homens seja ‘quente’ e isso é considerado ofensivo aos deuses 

para quem as mulheres se preparam” (LANDES, 2002, p.77). Portanto, o ápice da hierarquia 

religiosa está destinado às mulheres, que terá como sua sucessora outra mulher da mesma 

família. Contudo, observa-se que não é qualquer mulher que pode ocupar a chefia em uma 

casa, é preciso que preencha os requisitos necessários para a ascensão ao cargo, que 

normalmente pede uma mulher “[...] madura, de caráter ascético, enfronhada nas tradições do 

cargo a que ascendeu após anos de serviço em postos anteriores da hierarquia do culto” 

(LANDES, 2002, p.342).  

É provável que muitas mudanças tenham alcançado os cultos afro-brasileiros 

desde as observações feitas por Carneiro (1961) e Landes (2002), contudo Birman (1995) 

verifica e endossa, em certa medida, o que fora dito por estes autores em relação a presença 

masculina à frente das casas de candomblé. Reconhece a notoriedade crescente do sexo 

masculino à frente dos cultos afro, mas evidencia diferenças marcantes nestes locus religiosos 

em relação às casas que tem à frente uma mulher e, registra que, enquanto os terreiros onde a 

chefia está a cargo de um homem são tidos com mais “abertos” e “mundanos”, aqueles que 

são chefiados por mulheres são mais fechados ao modismo que circula as práticas religiosas 

como um todo. Entende-se com isso que há uma aparente preocupação por parte das 

sacerdotisas chefes em preservar as tradições e manter a estrutura religiosa longe dos excessos 

que se enxerga em terreiros dirigidos por homens. Sobre este aspecto Birman (1995, p.56) 

afirma que: 

Terreiros dirigidos por homens apresentam uma ‘abertura’ para fora mais 

evidente: as festas incluem um número maior de pessoas estranhas ao 

cotidiano da casa, há um caráter mais ‘mundano’ nas atividades: o luxo, as 

fofocas, o clima geral é de um acontecimento altamente excitante e 

envolvente. Terreiros dirigidos por mulheres parecem mais ‘fechados’: o seu 
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núcleo defende-se da ‘poluição’ que vem de fora, há uma ênfase nas 

fronteiras da casa e na exigência de fidelidade de seus participantes.  

 

Durante o curso de sua pesquisa Birman percebeu que nenhuma casa de culto 

poderia se estabelecer sem a figura feminina, já que as religiões afro-brasileiras se organizam 

nos moldes de uma família tradicional, o que implica dizer que esta família é constituída pelas 

figuras masculinas e femininas. Todavia, em se tratando de terreiros organizados por 

mulheres, estes não precisam do agente masculino para a sua constituição, podendo 

perfeitamente funcionar sem a sua participação direta; porém o contrário não poderá 

acontecer, isto é, nenhum terreiro de candomblé que seja organizado e liderado pelo sexo 

masculino poderá ser organizado sem a presença da mulher. Com isso fica evidente que o pai-

de-santo estará sempre dependendo da figura da mulher para organizar e manter sua 

instituição. Isso ocorre porque são as mulheres que irão dar legitimidade e confiabilidade ao 

terreiro, atributos imprescindíveis para o sucesso de qualquer casa de culto afro-brasileiro. 

Assim entendido, acredita-se que o primeiro passo para um indivíduo do sexo masculino que 

pretende organizar e estruturar uma casa  que não possua mulheres em seu quadro de 

membros é   justamente convidá-las a fazer parte do seu quadro, pois são as mulheres que 

formarão o que a autora chama de “grupo doméstico”, assegurando, pois, que os candomblés 

existam como religião.  Nesta perspectiva entende-se que: 

 

Os homens, não há dúvida, podem construir famílias, construir relações 

consanguíneas e de aliança a partir da assunção do estatuto de pai, mas vão 

depender da presença de mulheres para constituir o terreiro como um grupo 

doméstico, que possa abrigar seus filhos e filhas, além de ser o local onde se 

realizam todos os ritos e obrigações. O grupo doméstico de qualquer terreiro 

só se organiza através de mulheres – espaço mais restrito, círculo mais 

fechado dentro do qual até mesmo os pais-de-santo se movem com 

dificuldades. (...) A ausência de mulheres como responsáveis pelo 

funcionamento do núcleo doméstico retira de uma casa a sua respeitabilidade 

moral, e, nesse caso, não serão os homens que poderão fornecê-la. 

Subentende-se, pois, relações morais positivas entre mulheres e família, por 

intermédio de sua identificação com o núcleo doméstico, com as tarefas de 

reprodução da casa. No caso dos homens, a relação positiva com a 

moralidade necessita de mediação feminina para se efetivar. (BIRMAN, 

1995, p.172 -175, grifo da autora).  

 

Birman (1995) defende a ideia de que a distinção de gênero no candomblé é 

marcada pela possessão. Tomado este princípio como definidor do gênero significa dizer que 

aqueles que não participam do fenômeno da possessão, constituem o sexo masculino – dos 

quais os ógãs são escolhidos. Isso não significa dizer que o polo feminino seja uma 
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exclusividade das mulheres pela possessão; pela semântica do termo feminino, este pode ser 

estendido a uma variedade “[...] de possibilidades em termos de identidade de gênero” 

(BIRMAN, 1995, p. 95). Neste sentido, a esfera feminina no candomblé, conforme o 

entendimento da estudiosa, pode ser ocupada também pelos adés e os filhos-de-santo
4
, por 

exemplo. Contudo, vale ressaltar que, em relação aos filhos-de-santo, existe, por parte da 

autora e outros pesquisadores, dúvidas sobre a orientação sexual destes agentes conforme nos 

informa: 

 
Encontrei, felizmente, indícios seguros de que as minhas dúvidas a respeito 

da masculinidade dos homens eram dúvidas partilhadas por um universo 

bem amplo de pessoas. O que me levou a atentar para o sistema de 

representações e perceber a existência de um reconhecimento generalizado 

do estatuto ambíguo na definição do gênero dos homens filhos-de-santo. 

Vale então afirmar que a condição de filho-de-santo corresponde a um 

gênero na medida em que este adquire, por intermédio do processo de 

iniciação, certas marcas irreversíveis e que dizem respeito à sua definição 

em termos de estatuto sexual. Essas marcas na verdade reduzem-se a uma, 

fundamentalmente: trata-se da já mencionada perda da virilidade provocada 

pela possessão. São pessoas que ‘fazem o santo’ e neste campo, bem 

sabemos, podem ‘ter folha’(não importa se ‘virada’ ou não). As suspeições 

que recaem sobre os filhos-de-santo não parecem ocorrer com a mesma 

intensidade para todos. Há algumas que despertam mais fortemente uma 

suposição relativa a um vínculo possível como a condição de bicha, 

enquanto outras, nem tanto, ou mesmo não são objeto de qualquer 

comentário sobre um estatuto de gênero mais desviante. (...) De todo modo, 

de uma definição primeira nenhum filho-de-santo escapa – ainda que de 

forma não consciente essa condição revele um estatuto de gênero específico,  

dado pela relação com a possessão. (BIRMAN, 1995, p. 98-99) 

 

 

Todavia, segundo a estudiosa, é importante salientar que existem algumas 

diferenças e semelhanças entre os filhos-de-santos e os adés que podem fugir aos olhos de 

alguns pesquisadores e, portanto, precisam ser esclarecidas. Sabe-se que ambos são 

biologicamente do sexo masculino e participam de todo processo de iniciação; os dois grupos 

de agentes tomam parte no fenômeno de possessão e, por essa razão, ambos são considerados 

como “menos homens”. Porém, os adés assumem a sua orientação sexual, razão pela qual não 

são considerados “homens de verdade” pelos demais participantes do culto, mas são tidos 

como “desviantes”, o que nem sempre fazem os filhos-de-santo. Contudo, embora seja 

                                                           
4
 Birman (1995, p, 96 e 105, grifo da autora) esclarece que “[...] qualquer filho-de-santo pertence a um gênero 

específico que não se confunde nem com a ‘bicha’ e muito menos com os ogãs, podemos deduzir. Neste sentido 

é também um gênero, gênero marcado pela ambiguidade”. A autora identifica “[...] a identidade de gênero filho-

de-santo distinta, porém aproximável de outra, designada como adé, que se assemelha e mesmo é referida como 

sinônimo de ‘bicha’.” 
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evidente que o termo africano “adé” sirva como designação do que se conhece como 

homossexual masculino, há um diferencial a mais para esta categoria de análise que é 

mostrado, sobretudo, nas performances executadas por estes indivíduos durante os rituais 

festivos, o que não é visto por outros indivíduos biologicamente do sexo masculino presentes 

no mesmo terreiro e que também participam da possessão. Neste sentido, os adés não podem 

ser comparados aos filhos-de-santo, uma vez que, uma das suas especializações é “[...] 

explorar, através da possessão, o seu duplo sentido sexual e, assim, o seu sentido enquanto 

feminilidade” (BIRMAN, 1995, p.111, grifo da autora).  

De acordo com a pesquisa da estudiosa, não é difícil identificar estes agentes nos 

terreiros. Estão sempre em grupos de semelhantes, tendo sempre um diferencial em sua forma 

de se apresentar nestes espaços: quer seja no modo de se vestir com apuros – usando muito do 

que está na moda –; quer seja no vocabulário com termos que nem sempre são partilhados 

com os outros da casa. Não estão muitos preocupados com o religioso e sim em “bolar no 

santo” e, são muito sensíveis a este fenômeno, pois, ao perceberem o “menor sinal dos 

tambores” lá estão eles, sempre no primeiro plano, prontos para receber seu orixá. Eles não 

entram em transe como qualquer um que recebe uma entidade, eles estão ali para incorporar o 

feminino a partir da possessão. “Trata-se de uma ativa apropriação do feminino, possibilitada 

pela possessão. Toda a importância dos orixás passa a ser essa fabulosa oportunidade de 

conseguir encarnar uma ‘divina dama’, com jóias, flores e paetês”. (BIRMAN, 1995, p.114, 

grifo da autora).  

Percebe-se que os adés não têm um interesse mais aprofundado com a religião, o 

que eles subtraem e desejam do culto é tão somente a oportunidade para autenticar a sua 

identidade feminina, mesmo que no plano simbólico, ou seja, seu interesse é se transformar do 

masculino para o feminino através da possessão. Nesta direção, 
 

 

[...] é a apropriação desse espaço, como fonte geradora de uma identidade, 

que preocupa os adés. Realmente não lhes interessa da religião nada com 

assuntos de ‘aflição’, mas tão somente a elaboração da possessão, como 

linguagem do sexo e como seu instrumento. Por isso mesmo o modelo da 

possessão é cultivado nos seus mínimos detalhes; cada figuração dos orixás 

merece um cuidadoso preparo, capaz de imprimir a africanidade mais bem 

feita, com todo o luxo possível, além do empenho em demonstrar toda a 

destreza e habilidade gestual de seu filho na dança (BIRMAN, 1995, p.117, 

grifo da autora). 

 

Outros autores como Teixeira (1987) e Fry (1982) também se preocuparam em 

destacar esta categoria de análise. Na pesquisa de Teixeira (1987, p. 39) fica evidente, entre 

seus entrevistados, que “ser de santo” tinha um significado maior “[...] que ser homem, 
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mulher, ‘bicha’ ou ‘sapatão’. Significava possuir uma identidade sócio-religiosa legitimada e 

exercer uma posição de maior poder”. Todavia, a posição de poder almejada por estes agentes 

poderia ser limitada em decorrência do seu sexo biológico, já que nestes ambientes religiosos 

há espaços exclusivamente destinados para cada sexo, a exemplo dos Ogãs e Ekedi. O 

primeiro exercido exclusivamente por homens e o segundo por uma mulher. Entretanto, 

verifica-se que os adés podem transitar, sem grandes conflitos, nos dois polos conforme 

pontua Teixeira (1987, p. 43), uma vez que “[...] possuem flexibilidade, ou melhor, uma 

ambiguidade que lhes permite ora ser vistos como mulheres (...), ora como homens, de acordo 

com o que está sendo valorizado no momento [...]”. Por este aspecto, entende-se que estes 

indivíduos podem alcançar um status diferenciado na esfera religiosa com maior facilidade do 

que aqueles que não o possuem. Teixeira (1987, p. 49) observou, a partir de depoimentos 

colhidos entre homens e mulheres, que estes indivíduos são agentes muito apreciados nos 

terreiros, pois fazem do candomblé uma festa. Seus corpos têm ginga, usam o canto como 

ninguém e se vestem com apuro, usando adereços como plumas e roupas bem coloridas; 

muitos julgam-se “[...] superiores às mulheres e aos homens da casa [...]”. Os Adés são vistos 

como uma personagem dotada de arte, vivacidade e alegria, adquirindo por todas as suas 

peculiaridades, um destaque maior no cenário religioso. 

Bem antes de Birman e Teixeira, Fry (1982) já havia levantado esta questão a 

partir de um estudo que fizera em Belém, onde constatou que alguns núcleos religiosos 

femininos de origem africana, funcionavam com locus onde os homossexuais podiam 

expressar sua “feminilidade” através da possessão. Mas não eram todos os terreiros que 

abriam suas portas para estes indivíduos, a pesquisa esclarece que a liberdade sexual dessa 

categoria de agentes era tolhida em outros terreiros dirigidos por mulheres onde os homens 

eram proibidos de participar em virtude de sua orientação sexual. A justificativa dada pelas 

mães-de-santo ao proibi-los, baseava-se no fato de seus espaços de culto ficarem mal falados, 

uma vez que, as representantes das casas alegavam que estes indivíduos não se “respeitavam” 

e, portanto, poderiam trazer o desrespeito a sua casa também. Por outro lado, Fry compreende 

que estes agentes, poderiam desempenhar melhor as funções de sacerdotes em relação aos 

pais e mães de santo tradicionais, uma vez que, reuniam qualidades que estavam distribuídas 

entre os sexos masculinos e femininos como cozinhar e bordar, por exemplo.  

Ademais, independente da orientação sexual do pai de santo, Fry entendia que 

enquanto sacerdotes, estes indivíduos possuíam melhores condições que as mães-de-santo 

para representar a instituição, uma vez que, poderiam manter uma rede de relações com 

agentes sociais do sexo masculino e, através dela, usufruir de ajudas de pessoas influentes 
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como advogados, médicos e delegados, dentre outras autoridades; situação que talvez, na 

época da pesquisa de Fry, as mães-de-santo em Belém não usufruíssem. Outro dado relevante 

também mencionado por Fry consistia no diferencial que era dado às festas por eles. Eram 

superiores aos homens e mulheres em questão de organização, acreditavam que tinham um 

jeito especial e por isso, davam vida aos rituais, “[...] considerado muito importante e, quando 

se julga as qualidades de um terreiro, leva-se em conta a qualidade da decoração, a dança, o 

tocar dos tambores, a vestimenta, a comida, a bebida e a hospitalidade [...]” (FRY, 1982, 

p.71). Embora essa questão estética fosse uma responsabilidade de todos da casa, segundo 

Fry, os adés eram exímios artistas e se destacavam, principalmente quando possuídos por seu 

orixá, quando se podia vê-los dominando “[...] a cena ritual”. Portanto, por estas e outras 

características apontadas pelo autor em sua pesquisa, entende-se porque ele descarta o 

argumento dado por Landes (2002), ao afirmar que um pai de santo seria uma mera “[...] 

imitação pálida de mulher. Nele se juntam certos aspectos-chaves dos papéis masculinos e 

femininos, que são manipulados em seu próprio benefício” (FRY, 1982, p.76). 

Tanto Birman (1995) quanto Fry (1982) e Teixeira (1987), destacam os Adés 

como dotados de “arte”. Para estes autores, é no cenário festivo que os Adés destacam sua 

criatividade artística, seja na decoração dos espaços festivos, seja nas performances 

executadas com brilhantismo, ou nas roupas com as quais se apresentam nos barracões. É bem 

verdade que eles não são os únicos a dançar bem, mas suas coreografias são verdadeira obra 

de “arte”; suas roupas não são as únicas a que chama a atenção, mas são ricamente elaboradas 

nos mínimos detalhes. Assim, crê-se que toda estética do ritual, indispensável em qualquer 

terreiro de candomblé, não seria a mesma sem a criatividade artística destes indivíduos. 

 

 

1.3 SOBRE A CATEGORIA PODER 

 

 

Aqui é importante destacar que os espaços religiosos, como um todo, são 

permeados pelo que Bourdieu (2009) chamou de poder simbólico. Para o estudioso, “[...] o 

poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem” (BOURDIEU, 2009, p. 8). Este poder se expressa no discurso daqueles que o 

possuem e é responsável, dentre outras coisas, pela construção de uma visão de mundo, pela 
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manutenção da estrutura social e, muitas vezes, comparado a uma potência sobrenatural, 

capaz de atingir fins que somente seriam alcançados pela força “física ou econômica”. Mas, 

para que o poder simbólico atinja os fins desejados, é preciso a cumplicidade dos agentes 

onde ele foi processado e reconhecido como não arbitrário.  

Para Bourdieu o poder é algo que deve ser sempre objetivado. Nesse sentido, o 

autor utiliza as categorias de campo, habitus e capital para defini-lo. Assim, sobre o assunto, 

Pierre Bourdieu (apud SAINT MARTIN, 2008, p. 60), esclarece que um “[...] campo de poder 

é um campo de forças definido em sua estrutura pelo estado da relação de força entre formas 

de poder ou espécies de capital diferentes”. Para o autor há um conflito permanente entre 

indivíduo e sociedade que possuem capitais díspares e, pelo “[...], fato de possuir uma 

quantidade de capital específica (...) suficiente para ocupar posições dominantes (...), 

enfrentam-se com estratégias destinadas a conservar ou a transformar essa relação de força”. 

Bourdieu chama de capital social todos os recursos “reais ou em potencial” que 

formam um conjunto de relações entre indivíduos ou grupos institucionalizados e que são 

utilizados para atingir um fim desejado. Frequentemente toda espécie de capital, quer seja 

econômico, cultural, religioso ou social, exerce a função de capital simbólico, pois “[...] 

alcança um reconhecimento explícito ou prático, o de um habitus estruturado segundo as 

mesmas estruturas do espaço em que foi engendrado” (BOURDIEU, 2007, p. 296). O capital 

simbólico a que Bourdieu está se referindo não é um capital social a parte, mas sim “[...] 

aquilo em que se transforma qualquer espécie de capital quando é desconhecida enquanto 

capital, ou seja, enquanto força, poder ou capacidade de exploração (...), portanto reconhecida 

como legítima”. Entende-se também que para cada campo social existirá uma espécie de 

capital dominante, cujo montante, dependerá de uma rede de ligações que os agentes possam 

mobilizar para aumentá-lo e consequentemente mantê-lo, por isso, apresenta-se na esfera 

social em diversos graus e sob três estados conforme evidencia Bourdieu (2008, p.74):  

O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou 

seja, sob a forma de disposições duráveis do organismo; no estado 

objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros, dicionários, 

instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a realização de teorias 

ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e, enfim, no estado 

institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte 

porque, como se observa em relação ao certificado escolar, ela confere ao 

capital cultural – de que é, supostamente, a garantia – propriedades 

inteiramente originais. 

 

 

Portanto, o capital cultural no estado imaterial é uma herança, uma agregação de 

valores feita por um indivíduo que se processa de modo lento e sem esforço em seu 
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inconsciente, sendo transmitido por intermédio do que Bourdieu chamou de inculcação, mas 

nunca de modo imediato como outros tipos de capital. Por outro lado, entende-se que o estado 

objetivado do capital cultural é material e pode ser transmitido sob duas formas: capital 

econômico (bens materiais - pinturas, esculturas, prédios, etc.) ou capital simbólico (bens 

culturais – a dança, a música, a língua, etc). Aqui há uma aproximação do estado objetivado 

ao estado incorporado, contudo, Bourdieu (2008, p. 77) esclarece que para adquirir um bem 

material, seja ele qual for, o sujeito vai precisar somente do capital econômico, para apossar-

se deste bem, faz-se necessário dispor do capital incorporado, isso é possível tendo em vista 

que o estado objetivado conserva características “[...] que se definem apenas em sua relação 

com o capital cultural em sua forma incorporada”. Por último, o estado institucionalizado, que 

consiste no reconhecimento institucional, através de um título escolar, de que o sujeito é 

portador de um capital cultural adquirido no universo escolar.   

Nesta direção, observa-se que o discurso presente no contexto no qual as 

lideranças religiosas estão inseridas é condizente tanto pelo discurso de Foucault (1983), 

como pelo entendimento de poder de Bourdieu (2007, p. 207-208) que esclarece:  

 

O poder simbólico só se exerce com a colaboração dos que lhe estão sujeitos 

porque contribuem para constituí-lo como tal. [...] essa submissão tem muito 

pouco a ver com uma relação de ‘servidão voluntária’ e essa cumplicidade 

não é concedida por um ato consciente e deliberado; ela própria é o efeito de 

um poder, que se inscreve duravelmente no corpo dos dominados, sob a 

forma e esquemas de percepção e de disposições (para respeitar, admirar, 

amar etc.), ou seja, de crenças que tornam sensível  a certas manifestações 

simbólicas, tais como as representações  públicas do  poder (grifo do autor). 

 

Foucault (1983, p.89), por sua vez, esclarece que o poder está em todos os lugares 

e, não deve ser entendido como uma “instituição” ou uma “estrutura”, ou mesmo uma 

“potência”, mas sim como um “nome dado a uma situação estratégica” dentro de uma dada 

sociedade. Ele é onipresente no sentido de fazer-se existir a todo o momento e em diversas 

localidades ao mesmo tempo; recorrente e interesseiro, logo, ninguém o escapa. O “poder não 

é algo que se adquira, arrebate ou compartilhe, algo que se guarde ou deixe escapar; o poder 

se exerce a partir de inúmeros pontos e em meio a relações desiguais e móveis” 

(FOUCAULT, 1983, p. 89). 

Sobre o poder exercido pelas lideranças nos cultos afro-brasileiros, a antropóloga 

Silverstein (1974, p.146) se aproxima de Foucault ao dizer que o poder não deve ser 

entendido como “[...] uma esfera isolável, separada e estática [...]”, um objeto que o indivíduo 

possua eternamente. Para a estudiosa, o poder deve ser examinado como processo acionado 
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dentro das relações grupais e individuais e, se pensado por esta perspectiva, ele é entendido 

“[...] como a capacidade real ou potencial de uma pessoa ou grupo, independente de sua base, 

e em qualquer momento, para tomar uma decisão e levá-lo a efeito, apesar de uma possível 

resistência”. Poder é, pois, a junção da força simbólica, autoridade, estratégia e influência de 

uma pessoa sobre indivíduos ou grupos. Se assim o enxergarmos, é possível compreender 

quando um indivíduo que o possui, impossibilitado por diversos motivos de impor de 

imediato ao indivíduo ou grupo sua força, faz uso de sua influência ou estratégias para se 

impor e atingir os mais variados fins. Portanto, percebe-se que todos estes atributos 

encontram-se reunidos e manifestos na palavra “poder” quando se refere à posição ocupada 

pela sacerdotisa nos cultos afro-brasileiros (SILVERSTEIN, 1974). 

Há um consenso entre a família-de-santo, de que o poder e a autoridade que 

acompanham a sacerdotisa é uma potência que se manifesta desde sua juventude.  Essa “força” 

deve ser cuidadosamente aperfeiçoada durante um longo processo de aprendizagem e estendido 

às esferas “espirituais e administrativas” – âmbito que a sacerdotisa desenrolará atributos como 

“[...] carisma, personalidade forte, inteligência aguda, autoridade, sensibilidade, capacidade de 

mando” (SILVERSTEIN, 1974, p. 148). Assim sendo, todo conhecimento de si mesma como 

pessoa especial e líder é desenrolado durante o processo de aprendizagem que nunca cessa, é 

estendido por toda a vida, contudo, são as tradições e segredos guardados que a elas são 

revelados pelos orixás que as fazem mães soberanas, “[...] repositório personificado de todos os 

elementos que compõem a tradição oral, assim como da conduta simbólica mais importante 

junto aos orixás” (SILVERSTEIN, 1974, p. 148). É importante que se registre que essas 

mulheres com poder, autoridade e prestígios que ultrapassam as fronteiras do terreiro, são em 

sua maioria, mulheres negras e de baixo poder aquisitivo, mas que nos espaços de culto são 

colocadas em oposição ao estado que elas atuam no dia-a-dia. Talvez, como menciona Bastide 

(1960b, p. 325), a religião ofusque “[...] os sentimentos de inferioridade, os ressentimentos 

contra as humilhações diárias, em resumo, tudo o que pode originar ou alimentar o protesto 

racial”. Sobre esta realidade Silverstein (1974, p. 158-160) esclarece: 

 

Nestas comunidades as mulheres negras e pobres assumem e mantêm 

posições de poder e dominação sobre, entre outras pessoas, homens brancos 

de classe média e, menos frequentemente, alta. (...) O papel da mãe-de-santo 

dá a ela como mulher negra e pobre (e também em vários graus ao grupo em 

volta dela) talvez a única ‘entrada’ na sociedade dominante. Através das 

funções que ela exerce como mãe-de-santo, ela estabelece um mecanismo de 

acesso aos recursos materiais e humanos apropriados por outras classes, 

recursos que ela redistribui em maior ou menor medida a seu grupo. Então, 

através da religião, ela e seu grupo doméstico conseguem recursos e 

conexões maiores em termos de rede de influência, prestígio, e clientelismo, 
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para melhor sobreviver. (...) Então, vejo a mãe-de-santo como uma pessoa 

política (no sentido amplo), atuante e ativa no mundo de hoje, e não só 

como uma figura religiosa cuja única ou principal atividade seja cumprir as 

funções rituais dentro de um terreiro. Para sobreviver, ela tem de criar uma 

rede de relações com pessoas que têm acesso privilegiado à sociedade em 

mudança em volta dela. No entanto, também tem de cuidar do 

relacionamento dela com os Orixás. A distinção corrente de que pertence ao 

homem a esfera pública e à mulher a esfera doméstica se dissolve 

claramente no caso da mãe-de-santo no candomblé da Bahia. Ela usa 

sabiamente a esfera doméstica para atingir e influenciar a esfera econômica 

e política. (...) Este é um caso de inversão simbólica, na qual a posição da 

mulher negra e pobre é colocada em oposição à posição que ela realmente 

ocupa atualmente na vida cotidiana. (grifo nosso)  

 

Não há dúvidas, como a literatura aponta, de que todas essas sacerdotisas, em sua 

grande maioria negra e desprovida de recursos financeiros, formam uma elite dominante nos 

cultos afro-brasileiros. Mas de que modo essa subversão da “lógica de dominação” a que são 

submetidas por seu gênero, sua etnia e sua classe social se estabelece? O conceito de 

“agência” parece ser bastante útil para esclarecer este processo.  

As propostas analíticas de Sherry Ortner (2007a; 2007b), importante antropóloga 

feminista norte-americana, coadunam-se às análises empíricas de Silverstein. Ortner tenta 

superar as perspectivas sócio-antropológicas dicotômicas que, por um lado, pautam-se na 

coerção dos sujeitos pelas estruturas sociais, a exemplo das perspectivas funcionalista, 

marxista e estruturalista e, por outro lado, às perspectivas mais subjetivistas, como a do 

interacionismo simbólico, utilizando-se da categoria analítica de “agência”. 

Para ela, “agência” e “poder” estão interligados e, mesmo aqueles agentes que por 

suas posições subalternas, estão em desvantagem, seja ela étnica, de gênero, econômica, ou de 

qualquer outra ordem, podem influenciar outras pessoas, agir sobre seus próprios nomes e ter 

algum tipo de controle sobre suas vidas. Assim, por considerar a teoria da prática importante 

para entender as complexas “relações sociais”, a estudiosa propõe o modelo dos “jogos 

sérios”, para ela entendido como “formações culturais” que sucessivamente produzem um 

“jogo de atores vistos como ‘agentes’ culturalmente variáveis e subjetivamente complexos” 

(ORTNER, 2007a, p. 46). São, pois, estes agentes que enfrentarão as estruturas: 

 
Assim sendo, assume-se que todos os atores sociais ‘têm’ agência, mas a 

ideia de atores como sempre envolvidos com outros na operação dos jogos 

sérios visa a tornar praticamente impossível imaginar-se que o agente é livre 

ou que é um indivíduo que age sem restrição (ORTNER, 2007a, p. 47). 

 

No intuito de esclarecer agência, Ortner (2007a, p. 64) parte de duas concepções: 

a primeira concepção, como já mencionada acima, está intimamente ligada a ideia de poder, 
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“incluindo tanto dominação como resistência”; já a segunda compreensão de “agência” dada 

pela estudiosa, está vinculada a “intenção, com projetos de pessoas (culturalmente 

construídas) no mundo e com habilidade de iniciá-los e de realizá-los”. Assim entendido, 

percebe-se que o termo “agência” em seu uso mais frequente é vinculado ao “[...] sinônimo 

das formas de poder que as pessoas têm à sua disposição, de sua capacidade de agir em seu 

próprio nome, de influenciar outras pessoas [...]”. Pode-se afirmar que as pessoas que estão 

em “posição de poder” possuem “muita agência”, isso não exclui, contudo, a existência de 

poder na vida daqueles que estão em posições menos vantajosas. 

A partir dos conceitos de “jogos sérios” e “agência” que nos são dados por Ortner 

(2007a), é possível fazer uma ligação com a “Irmandade Santa Bárbara Virgem”. Se por um 

lado, entendermos que “jogos sérios” se referem à vida social dentro de uma dada estrutura 

que se organiza com normas, metas e redes de relações que vão se firmando de acordo como 

os interesses dos agentes envolvidos; por outro lado, há o espaço para as “agências”, ou seja, 

os agentes portadores de “agências” atuam neste campo com astúcia, inteligência e propósito 

para atingir determinado objetivo. Compreendido desta forma, pode-se afirmar que esta lógica 

se aplicou à “Irmandade Santa Bárbara Virgem” durante o período de sucessão da chefia do 

grupo. Com a morte da Lourdes, o espaço de liderança que ela ocupava ficou vazio, fazendo-

se necessário ocupá-lo o quanto antes. É neste momento que os atores, portadores de 

“agência”, começam a jogar com habilidade para conquistar o espaço de líder deixado pela 

antiga sacerdotisa. O processo que culminou na escolha da nova dirigente não foi rápido, pois 

envolvia o interesse de muitos dentro da casa, sobressaindo-se aquele agente que possuía 

maior “agência” para ocupar o espaço de sacerdotisa da casa. 

Deste modo, mesmo a posição de desvantagem de ser mulher, negra e pobre, não 

necessariamente se torna uma masmorra que aprisiona estes agentes em estruturas sociais 

fixas, pois estas mesmas estruturas apontam lacunas, neste caso, lacunas culturais, onde a 

opressão pode dar lugar a expressões diferenciadas. Para se compreender estas brechas 

existentes no campo religioso afro-descente, faz-se necessário situar histórica e socialmente a 

cidade Laranjeiras-SE como um local propício para o surgimento de espaços religiosos onde 

algumas mulheres negras e pobres podem ascender socialmente e exercer algum tipo de poder 

social.  
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CAPÍTULO II - ASPECTO HISTÓRICO CULTURAL E 

IDENTITÁRIO DE LARANJEIRAS 
 

 

2.1 LARANJEIRAS: RETRATO DE UM PASSADO GLORIOSO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Distante cerca de vinte e três quilômetros de Aracaju, Laranjeiras floresceu no 

vale do rio Cotinguiba, elevando-se à categoria de Vila em 1832 e dezesseis anos mais tarde, 

em 1848, foi transformada em cidade. Devido à geografia do lugar e seu desenvolvimento 

econômico – que se intensificava em virtude da implantação da indústria agro-açucareira –, 

tornava-se referência não só no que tange à economia, mas também na política, na educação e 

na vida social e intelectual como um todo. “Dom do Cotinguiba”, Laranjeiras foi em seus dias 

de glória, símbolo de cultura e ponto “[...] estratégico de todo complexo organizacional de 

liderança política e grandeza social, esboço na luta pela supressão de preconceito racial, 

profundamente arraigado naquela sociedade escravocrata” (NUNES, 1993, p. 20); chegando à 

contemporaneidade como senhora ilustre na preservação da memória histórica. 

Como em todo o Brasil, a construção desta sociedade foi fortemente marcada pela 

presença do europeu dominador e, sobretudo, pela presença dos negros africanos que, feitos 

escravos, aportaram em terra sergipanas. Como colonizadores, os portugueses recebiam a 

terra, construíam os engenhos e passavam a dedicar-se à indústria agro-açucareira, e 

posteriormente ao comércio. No novo habitat que se iniciava, eram os valores do colonizador 

que deveriam ser observados, desse modo, logo que se instalavam manifestavam-no com 

edificações marcadas “com o símbolo da redenção”, isto é, a cruz que era evidenciada, 

principalmente, em construções religiosas, desde as mais simples como as capelas as mais 

imponentes como as grandes igrejas – estrategicamente erguidas em um lugar de destaque –, 

assim toda a gente da localidade era advertida da importância de se aproximar mais de Deus.  

Em função da produção de açúcar, Laranjeiras recebeu um número significativo 

de escravos que desempenhavam atividades diversas na vila, fossem elas no campo – onde os 

negros eram os responsáveis pela produção da cana e posteriormente do açúcar – fossem elas 

nas cidades onde eles faziam de um tudo para o seu senhor, desde os serviços domésticos, aos 

mais variados tipos de serviço como vendedores, construtores e eram os responsáveis pelo 

transporte tanto de pessoas como dos mais diversos tipos de objetos. Assim é que, perdura até 

os dias de hoje, a cultura africana na cidade, presente, sobretudo, nas manifestações 
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folclóricas e na religião afro que, embora tenha sido (re) significada com a diáspora, se 

mantém viva e operante. (OLIVEIRA, 2005, p.51-60) 

Com o desenvolvimento econômico que teve seu auge no século XIX, Laranjeiras 

viveu dias de glória e, em pouco tempo, o aspecto do lugar foi se transformando e ganhando a 

atenção de toda a província. Assim é que, de acordo com a análise de Maia e Nascimento 

(1979, p. 26), pode-se perceber que por possuir atividade comercial bem desenvolvida para a 

época – seja na exportação ou na importação –, Laranjeiras logo se transformou “[...] em 

ponto principal da política financeira de Sergipe del Rei [...],” motivo pelo qual em 1836 é 

instalada a primeira alfândega da província, o que implica dizer que toda mercadoria que 

circulava na província passava por Laranjeiras. Seu rico comércio de gêneros variados atraia 

consumidores de diversas localidades intensificando-se aos sábados, quando, por ocasião da 

feira, reuniam-se consumidores de diversas localidades da província interessados em vender 

seus produtos como em comprar as novidades que chegavam à localidade nos mais variados 

tipos de embarcações. Embora, nos dias de hoje, seja difícil imaginar embarcações se 

locomovendo pelos rios de Laranjeiras, Nunes (1996, p. 208) referindo-se a Aires de Casal
5
, 

afirmou que embarcações como as sumacas navegavam pelas águas laranjeirenses que, 

aportando na localidade, descarregavam os mais variados produtos naquela praça e eram 

abastecidas de “[...] açúcar, algodão, couros e legumes.” Contudo é importante salientar que, 

toda a pujança no setor econômico só foi possível graças à empresa açucareira que crescia e 

formava uma aristocracia local. 

Seu desenvolvimento econômico atraía profissionais de diversas áreas como 

médicos, advogados, professores, padres e comerciantes, cujas atividades mercantis não 

estiveram restritas somente à Laranjeiras, pois, querendo ampliar seus lucros, tais 

profissionais instalavam filiais de suas empresas em cidades como  Salvador, por exemplo, o 

que facilitava os negócios entre a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Com o capital advindo 

do comércio e da indústria açucareira, a aristocracia local pôde aos poucos modificar não só a 

paisagem urbanística do lugar – embelezado com os mais variados tipos de construções que, 

em certa medida, criava uma atmosfera “aristocrática de conforto e bem estar” –, mas também 

possibilitou o consumo de bens culturais, marcada pela presença do teatro Santo Antônio e as 

realizações de saraus.  

                                                           
5 Manuel Aires de Casal ou Aires de Casal foi um padre, historiador e geógrafo português que viveu no Brasil e 

publicou em 1817 Corografia Brazilica ou Relação histórico-geografica do Reino do Brazil. A obra está 

dividida em dois volumes e evidencia a geografia do território brasileiro destacando peculiaridades geográficas 

de todas as províncias. Ao descrever Sergipe Del Rey, cita algumas vilas importantes para a época, entre elas 

Laranjeiras. http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_Aires_de_Casal. 
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Achilles de Oliveira Ribeiro (2005, p. 20) ao escrever o prefácio da obra 

“Registros dos fatos históricos de Laranjeiras”, afirmou que os saraus movimentavam a vida 

social da cidade, principalmente, quando os convidado a se apresentar eram nomes 

conceituados “[...] na corte ou no estrangeiro”. Contudo, independente das atrações vindas de 

fora que, esporadicamente se apresentavam em Laranjeiras, Dantas (2007, p. 10) salienta que 

os saraus também “[...] eram realizados com gente da terra ou pessoas que aí moravam 

atraídos pelo brilho e oportunidades oferecidas pela cidade.” Neste contexto, referindo-se ao 

século XIX, Nunes (1993, p. 20) afirma que: 

 
Laranjeiras foi no século passado, um núcleo urbano de significativa 

importância, desempenhando destacada função social e cultural no contexto 

da Província. Tendo seu suporte econômico na agro-indústria canavieira e na 

atividade comercial, incrementou-se a diversificação ocupacional, e a 

povoação sobretudo na segunda metade da centúria, adquiriu um modo de 

vida caracteristicamente urbano, que se expressa nos usos, hábitos sociais, 

nas  reuniões familiares, nas manifestações literárias, etc, espelhando os 

padrões e valores culturais da corte ou mesmo da Europa. 

 

Seguramente a riqueza de Laranjeiras não se resumiu somente ao seu potencial 

econômico, mas foi durante muito tempo berço da cultura sergipana quando o assunto era 

educação. Prova disso foi a presença marcante de inúmeras escolas em regime de internato 

que se instalou no local, através das quais o conhecimento era oferecido às muitas famílias de 

Sergipe e adjacências, já que “[...] o progresso de Laranjeiras ressoava fora das fronteiras da 

Província”(AZEVEDO,1971, p. 22). O Colégio Nossa Senhora de Santana, cuja proprietária 

era professora titular das aulas públicas, ao mesmo tempo e no mesmo colégio, oferecia em 

regime de internatos aulas particulares. Desse modo, formava com dignidade e esmero o 

alunado que lhe procurava. Percebe-se que, assim como o referido colégio, muitos outros 

começam a se instalar na localidade a partir da segunda metade do século XIX, como o 

colégio Inglês, que tinha à frente a miss Ana Carol, o Colégio Americano – que anos depois 

foi transferido para Aracaju –, ou ainda os colégios Santana, Coração de Jesus, Nossa Senhora 

da Conceição e a Escola Laranjeirense, tendo à frente a professora Eufrozina Amélia 

Guimarães, (Zizinha Guimarães). 

  Todas estas escolas tiveram importância na vida de seus alunos bem como na 

sociedade de Laranjeiras e porque não dizer na sociedade sergipana, mas entre todas elas, a 

Escola Laranjeirense e sua mestra fundadora ainda são muito lembradas na 

contemporaneidade. Negra, pobre e de família pouco conhecida, Zizinha estudou no Colégio 

Inglês onde, de acordo com Franco [198-?], aprendera música “[...] Português, Aritmética, 

Geografia, História do Brasil e Geral, Francês, Esperanto, Teatro e Piano [...]”, 
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conhecimentos que aprimorou e aplicou com louvor no ofício que abraçou. Ainda muito 

jovem foi nomeada por decreto em 1896 a professora pública, mas foi como mestra fundadora 

da Escola Laranjeirense – escola mista fundada em 1904 –, que se destacou como exímia 

educadora. Embora, como muitas outras de seu tempo, não tinha nenhuma formação superior, 

foi uma professora atualizada para a sua época e detentora de uma didática própria, criando 

seus próprios métodos para a docência. Conforme relato da professora Fontes [198-?] que fora 

sua aluna, na escola da professora Zizinha aprendia-se de tudo, desde a modesta etiqueta – 

indispensável em qualquer sociedade por mais prosaica que seja – a “[...] música, pintura, 

ginástica ritmada (com ela ao piano)”. 

Como centro difusor de ideias, surgiu em Laranjeiras vários jornais importantes 

como O Horizonte, Cotinguiba, Novo Século, O grifo, O Município, Vida laranjeirense, entre 

outros. Todos eles serviram para difundir ideias, anunciar e vender produtos, ou simplesmente 

como um meio de entretenimento para os que se interessavam pelas pequenas crônicas. Mas, 

não se pode esquecer que alguns destes veículos de comunicação tão presentes naquela 

localidade também foram usados para difundir os ideais republicanos que sacudiam o Brasil 

da época e, em Laranjeiras não foi diferente. Assim é que, o Jornal O Laranjeirense que se 

fundiu com O Republicano, foram usados também para este propósito. Se referindo ao 

assunto, Azevedo (1971, p. 58) informa que por ser um lugar de “[...] cultura, Laranjeiras 

prezava a imprensa [...].” Assim sendo, começa a circular em 1841 seu primeiro jornal, vindo 

depois deste período, outros jornais que surgiam “[...] e desapareciam, reaparecendo como um 

marco de novas ideias. Foi, pois, com esse movimento intelectual antecipado que a cidade 

esperou a grande mudança política do país”. 

Também é importante salientar que dentro deste universo que se agitava, surgiram 

várias personalidades que alcançaram notoriedade na política, nas artes, na literatura e 

educação como a professora Zizinha. Poder-se-ia citar uma dezena de filhos de Laranjeiras 

que enveredaram pela política, contudo, dois nomes representam a categoria aqui 

mencionada, são eles, os médicos Augusto do Prado Franco, eleito deputado, senador e 

governador por Sergipe e Francisco Guimarães Rollemberg, também deputado e senador. Nas 

artes se destacou Horácio Pinto da Hora, representante da pintura romântica. Fez seus estudos 

na Escola de Belas Artes de Paris, deixando cerca de 300 peças, entre as quais Pery e Cecy, 

Folhas de Outono, entre outras. João Ribeiro ou João Batista Ribeiro de Andrade Fernandes, 

que se destacou no cenário nacional como professor, jornalista, historiador, filólogo, pintor, 

tradutor e escritor membro da Academia Brasileira de Letras. Entre suas publicações mais 

importantes estão: Dicionário Gramatical e História do Brasil.(OLIVEIRA, 2005). 
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O fim da “idade de ouro” de Laranjeiras vai se encerrando com o século XIX e, 

aos poucos, o lugar outrora tão movimentado por seu dinamismo econômico e cultural, vai 

definhando. Alguns fatores importantes contribuíram para este esvaziamento a começar pelas 

construções das estradas – de rodagem ou de trem –, que ligavam o lugar a outros municípios, 

principalmente a nova capital. A este respeito, Fontes [198-?] informa que com as estradas 

que foram construídas, houve “[...] um acentuado êxodo para a capital, notadamente das 

famílias abastadas, dos usineiros e dos fazendeiros, que eram o sustentáculo econômico da 

cidade”. Além de a capital estar mais atrativa, devido às melhorias no saneamento básico, 

transporte e controles das endemias, muitos produtores de açúcar motivados, talvez, pela 

instabilidade do preço do açúcar ou pela abolição da escravidão, venderam suas propriedades 

produtoras, passando a investir seu capital em outros negócios, deixando em definitivo de 

residir em Laranjeiras, transferindo toda a sua vida social para a capital.  

Neste sentido, logo encontrar-se-iam os engenhos que outrora foram símbolo da 

pujança econômica do lugar, muitos deles funcionando em ritmo acelerado para entregar sua 

produção, com seu fogo morto. Construções como os imponentes sobrados – símbolos da 

hegemonia econômica de uma época – quando não eram demolidos eram vendidos a preços 

módicos. “Ruía, assim, por terra, boa parte da sobradaria, abrindo desmarcados claros nas 

ruas, que nunca mais foram preenchidos” (AZEVEDO, 1971, p. 94). Em contrapartida, a cada 

dia, paulatinamente, Aracaju ganhava ares de cidade moderna, carecendo dos mais variados 

tipos de serviços, captando para este fim, os mais variados tipos de profissionais como os 

advogados, médicos, padres, professores e muitos comerciantes. Contudo, entende-se que 

todo o caos que se abateu sobre este lugar “[...] não impediu, porém, que Laranjeiras 

continuasse de pé, viva, opulenta, conservando ainda seus monumentos que simbolizam um 

passado de glória, orgulho de nossos avós, testemunhas de gerações que se destacaram na 

cultura e nas artes” (BORGES, 1983, p. 8). Assim é que, por possuir os atributos necessários, 

foi considerada na contemporaneidade, patrimônio cultural. 

Por este viés, tomando o que a Constituição brasileira determina em seu artigo 

216, entende-se como patrimônio cultural todos “[...] os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira [...].” Por este 

entendimento, o patrimônio cultural – que expressa à memória coletiva de um grupo –, pode 

ser demonstrado pelo modo como o grupo se expressa, vive e produz. Assim, “[...] as obras, 

objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais [...],” também devem ser incluídos como patrimônio cultural; bem como todos “[...] 
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os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico [...]”. Portanto, pode-se afirmar que um povo é 

conhecido, por seu patrimônio, sua história, sua memória, que devem ser preservados, para 

que o passado seja conservado e sirva ao presente e ao futuro. 

É verdade que nem todos os atributos que designam patrimônio cultural, conforme 

a Constituição Federal de 1988, são encontrados em Laranjeiras, mas pode-se afirmar que sua 

memória tem sido preservada tanto através das construções históricas – distribuídas pela 

cidade, como e, sobretudo, através das manifestações da cultura popular. No tocante às 

construções, percebe-se que como outras cidades históricas, Laranjeiras também 

conservou/conserva belos exemplares da cultura material que vão desde ruas calçadas de 

pedra, pontes, casario – com traços coloniais –, às igrejas, algumas delas construídas em 

colinas. Já as manifestações de culturas populares, estas, enchem de vida as ruas e praças da 

cidade durante o Encontro Cultural de Laranjeiras. Diz-se no encontro cultural, porque este é 

o evento em que os vários grupos folclóricos desfilam por maior tempo nos espaços públicos 

durante o ano, dando assim, maior notoriedade à diversidade de culturas que ajudou/ajudam 

moldar a identidade desta sociedade. Identidade que, de acordo com o entendimento de Nunes 

e Pina (2007, p. 22),  
 

 
[...] é feita pouco a pouco e tem como base a experiência vivida e 

rememorada, não é aquisição permanente. A identidade é uma construção, 

fruto não só da seleção, mas da reinterpretação sucessiva do passado e da 

experiência que tornam os símbolos, isto é, os bens culturais, 

compreensíveis, produzindo a noção de pertencimento e de integração ao 

cotidiano da comunidade. 

 

 

Para que se entenda melhor o patrimônio cultural do lugar, especificadamente no que 

tange o patrimônio imaterial, faz-se necessário adentrarmos, mesmo que minimamente, no universo do 

Encontro Cultural de Laranjeiras, evento que se realiza há trinta e seis anos contínuos.  

 
 

 

 

 

2.2 ENCONTRO CULTURAL DE LARANJEIRAS 
 

  

 

Organizado no intuito de manter vivas as tradições populares do Estado de 

Sergipe, O Encontro Cultural de Laranjeiras é um evento que acontece e reúne 

ininterruptamente desde 1976, políticos, estudiosos e admiradores das manifestações 
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folclóricas brasileiras que se ajuntam, desde a sua segunda edição, sempre no início da 

primeira quinzena do mês de Janeiro – período que coincide como as festividades religiosas 

da cidade, ligadas aos santos católicos São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Sobre este 

aspecto, sabendo da existência de grupos folclóricos participando das festividades religiosas 

ligadas aos santos negros no mês de janeiro, os organizadores do Encontro Cultural 

transferiram para esta data o evento, já que a primeira edição do encontro foi realizado no mês 

de maio.  O objetivo era mobilizar os grupos folclóricos a participarem também do encontro, 

fusão que deu certo e perdura até hoje.  No que tange ao aspecto festivo a São Benedito e 

Nossa Senhora do Rosário, Dantas (1976) informa que:                                                                          

 

 

As celebrações festivas de São Benedito e N.Sra. do Rosário, historicamente 

associadas no Brasil aos negros e promovidas através das Irmandades com 

danças e folguedos, numa tentativa nem sempre bem sucedida de integração 

dos africanos e seus descendentes à fé católica e à ordem social estabelecida, 

constituem em Laranjeiras uma tradição antiga e bastante arraigada. 

Remontam pelo menos à primeira metade do século XIX, época em que foi 

construída a Igreja de N.Sra. do Rosário, padroeira dos pretos, hoje mais 

conhecida como igreja de São Benedito. Aí os negros celebravam a festa dos 

seus Santos patronos no dia 06 de Janeiro, dia dos Reis, em data que não 

coincide com o calendário oficial da Igreja Católica, segundo o qual São 

Benedito é comemorado em Abril e N. Sra. do Rosário em Outubro. Essa 

transferência de datas na celebração das festas dos santos padroeiros dos 

escravos é bastante comum, e ao que parece resulta, pelo menos em parte, do 

ajuste das festas ao calendário agrícola, sendo realizadas preferencialmente 

em época que não prejudicasse as lides agrícolas. O período natalino com 

seus muitos dias santificados e a consequente suspensão dos trabalhos do 

campo, afigurava-se decerto aos senhores de escravos uma época oportuna 

para tais festejos sobretudo se se levar em conta que esse era um tempo de 

festa (...). Como nessas festas costumava-se coroar reis negros (Reis de 

Congo, Reis de N.Sra. do Rosário), a festa dos santos patrono dos pretos era 

também a festa dos reis e, por aproximação, passou a ser celebrada no dia 

reservado pela Igreja Católica aos Reis Magos, um dos quais segundo a 

tradição, negro como o S. Benedito. Isto explica, pelo menos em parte que os 

negros tenham concentrado as homenagens aos seus santos no dia 06 de 

Janeiro. 

Em Laranjeiras, como em outros locais de Sergipe no século passado, a festa 

era realizada nessa data, incluindo ao lado das cerimônias de Igreja, danças e 

folguedos populares, situação que em 1900 foi censurada em nome do 

‘progresso da civilização’. 

Por essa época, além da procissão, a festa incluía divertimentos diversos e 

apresentação de chegança, cacumbi, taieiras. 

(...) Desse modo seriam rituais da festa de São Benedito a missa, a procissão, 

a taieira, o cacumbi e a dança de São Gonçalo. 

(...) Podemos distinguir os rituais de Igreja dos rituais folclóricos: os rituais 

de Igreja, missa e procissão, constituem o núcleo da festa e são 

rigorosamente celebrados todos os anos. Os rituais folclóricos dão caráter 

específico à festa. São promovidos pelo povo (em geral pretos e pobres).. 

(DANTAS, 1976, p.7-11 apud NUNES, 1993, p. 61).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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Desde a sua idealização, o evento esteve preocupado não só em preservar e 

difundir, mas, sobretudo, em resgatar os vários grupos folclóricos em vias de extinção, 

permitindo assim, que a história e a cultura que é expressa através desse tipo de manifestação 

popular não morressem, mas alcançassem as gerações futuras. No aspecto histórico e cultural, 

os vários grupos presentes na cidade de Laranjeiras e em outras localidades do Estado, 

apresentam, por exemplo, traços da cultura indígena, europeia e negra, evidenciando deste 

modo, a formação da nacionalidade do povo brasileiro de maneira simples, mas que não deixa 

de manifestar um conteúdo profundo e indispensável. Sobre o I Encontro Cultural de 

Laranjeiras e a importância que foi dada à cultura popular, José Rollemberg Leite, governador 

na época da inauguração do evento afirmou: 

 

Trata-se , como se vê, de uma festa simples, como simples são as coisas do 

povo. Mas traz no seu conteúdo, duas preocupações básicas: a primeira, a de 

difundir as manifestações mais caras às comunidades interioranas, 

preservando-as; e, a segunda, de estudar tais manifestações. É a cultura 

popular que ganha corpo sem que seja violentada, mas estimulada, para que 

através dela o homem readquira o contacto que vem perdendo com a 

natureza e com a vida. (ROLLEMBERG apud NASCIMENTO, 1994, p.14). 

 

       É importante salientar que de acordo com Nascimento (1994, p. 13) os objetivos 

propostos para o I Encontro Cultural de Laranjeiras ainda continuam atualizados e por isso em 

voga. Isto ocorre tendo em vista que tais princípios foram “[...] assentados na realidade social, 

na dinâmica cultural, na evolução da própria sociedade. (...) Tais objetivos firmaram-se pelo 

seu acerto [...]”. São seis os objetivos: 

 

1. Estudar as manifestações da cultura popular no Estado; 2.Promover a 

apresentação de grupos; 3.Proteger a organização de grupos em função dos 

Centros regionais de Folclore; 4.Discutir, em alto nível, as questões 

fundamentais da cultura popular; 5.Fomentar o intercâmbio intermunicipal 

de grupos; 6.Valorizar a criação popular, em todos os níveis. 

 

Ademais, ainda conforme nos informa Nascimento (1994, p.12) ao longo dos anos 

o Encontro Cultural de Laranjeiras foi ganhando notoriedade e atraindo cada vez mais 

pesquisadores do Brasil e do exterior, tornando-se referência quando o assunto é cultura 

popular. E por isto, muitas questões levantadas e debatidas no evento ultrapassam fronteiras, 

uma vez que, “[...] motivaram e estimularam debates em outros pontos do país, em outros 

contextos culturais”. Neste sentido, pode-se afirmar que várias questões, “[...] atualmente na 

ordem do dia das preocupações dos estudiosos de nossa cultura popular foram levantados em 

Laranjeiras [...]”.  
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Ele tem duração de quatro dias e, em 2011, o evento aconteceu entre os dias 06 e 

09 de Janeiro, durante os quais a cidade foi transformada na “capital da cultura popular”, por 

onde desfilou um dos maiores acervos da cultura imaterial do país. Nesse ano, comemorando 

a sua 36ª edição, O encontro trouxe como tema para o simpósio, que ocorreu nos dois 

primeiros dias do evento, “Patrimônio Imaterial e a era digital”, momento em que se 

concentrou um número significativo de professores envolvidos com a temática, pesquisadores 

e estudantes. Contudo, é importante salientar que o simpósio é apenas uma parte do evento, 

pois, ao mesmo tempo em que se travam as discussões durante o simpósio, acontecem 

exposições, oficinas e amostra de filmes, além é claro, do momento que considero o ápice do 

encontro que são os desfiles dos grupos folclóricos. 

Sabe-se que para a realização do evento há um custo financeiro, assim, é 

importante salientar que os recursos financeiros para a realização do evento advêm da 

prefeitura da cidade com a cooperação do governo estadual através da Secretaria de Estado da 

Cultura. Ademais, o evento tem o patrocínio de empresas tanto nacionais como regionais 

como: Petrobrás, Votorantim, Banco do Nordeste, Banco do Estado de Sergipe – Banese, 

Deso, Universidade Federal de Sergipe, entre outras. 

Durante toda a festividade é notória a riqueza da cultura brasileira expressa, 

sobretudo, através dos vários grupos folclóricos e parafolclórico
6
 que se deslocam de vários 

pontos do Estado para se apresentarem na cidade. Apresentações que começam a se 

intensificarem sempre a partir do segundo dia do evento, sendo o sábado e o domingo, os dias 

em que se concentram maior número de grupos, momento em que desfilam ao mesmo tempo, 

mas em ruas diferentes, vários grupos. Mas, é evidente que o encontro reserva também outros 

tipos de atrativos disponibilizados pelos organizadores aos visitantes e amantes da cultura 

popular brasileira, como as músicas de câmara, executadas na igreja matriz ou os shows com 

artistas locais e nacionais. 

Dentre todos os vários grupos que se apresentam no evento, há três que são 

destaque no último dia da festa, por participarem da louvação a São Benedito e Nossa 

                                                           
6
 Segundo a carta do FOLCLORE BRASILEIRO, entende-se por folclore “[...] o conjunto das criações 

culturais de uma comunidade, baseado nas suas tradições expressas individual ou coletivamente, representativo 

de sua identidade social. Constituem-se fatores de identificação da manifestação folclórica: aceitação coletiva, 

tradicionalidade, dinamicidade, funcionalidade. Ressaltamos que entendemos folclore e cultura popular como 

equivalentes, em sintonia com o que preconiza a UNESCO. A Expressão cultura popular manter-se-á no 

singular, embora entendendo-se que existem tantas culturas quantos sejam os grupos que as produzem em 

contextos naturais e econômicos específicos”. São parafolclóricos os diversos “[...] grupos que apresentam 

folguedos e danças folclóricas, cujos integrantes, em sua maioria, não são portadores das tradições representadas, 

se organizam formalmente, e aprendem as danças e os folguedos através do estudo regular, em alguns casos, 

exclusivamente bibliográfico e de modo não espontâneo”. Carta do FOLCLORE BRASILEIRO, aprovada no I 

Congresso Brasileiro de Folclore, realizado no Rio de Janeiro, 22 a 31 de Agosto de 1951. 

(http://www.fundaj.gov.br/geral/folclore/carta.pdf) 
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Senhora do Rosário que são: A Taieira, a Chegança e o Cacumbi. Referindo-se ao primeiro 

grupo, Dantas esclarece que: 

 

A Taieira apresenta-se como uma dança cortejo, cujos figurantes 

acompanham rainhas, reminiscências dos antigos Reis de Congo, para a 

cerimônia de coroação efetuada pelo padre na igreja de São Benedito e 

Nossa Senhora do Rosário, onde apresentam danças de louvação aos santos, 

danças que se repetem diante dos altares domésticos, quando mais tarde 

visitam os presépios. Além da louvação e da coroação, a Taieira desenvolve 

desfiles de rua, visita às casas das pessoas importantes da cidade, onde 

apresentam danças e recebem, em troca, alimentos, bebidas e dinheiro. 

Promovida há mais de meio século por uma dirigente de culto afro-

brasileiro, a Taieira revela em Laranjeiras alguns aspectos sincréticos que se 

expressam na saudação que, nas margens do rio, as dançarinas fazem a 

Iemanjá, divindade africana das águas identificada com a Virgem Cristã. 

(DANTAS, 1978 p. 64 - 65) 

 

  

Já a Chegança e o Cacumbi, são grupos formados apenas por homens. O primeiro 

traz seus componentes vestidos em trajes de marujos, nas cores azul e branco; enquanto o 

segundo tem seus membros vestidos de camisa amarelo ouro e azul, calça branca, tendo na 

cabeça chapéus nas cores amarela e azul, decorado com pequenos espelhos e fitas também nas 

cores azul, branco, vermelho e verde que, além de ornarem os chapéus, também estão presas 

às camisas. Sobre estes dois grupos, Nunes (1993) esclarece:  

 
CHEGANÇA – bailado dramático, mostrando as lutas religiosas entre 

cristãos e mouros. É uma luta contra o paganismo, onde os protagonistas 

cristãos vencem os antagonistas mouros que, após a derrota são batizados. É 

um ato que mostra os feitos náuticos e o cotidiano de bordo (lutas pelo 

poder, disputas, contrabando, guerra psicológica da tripulação, etc.), através 

da música e da coreografia realizada por homens do povo (VALFRAN, 1985 

apud NUNES, 1993, p.24). 

 

CACUMBI – folguedo popular, variação de autos e bailados como a 

Congada e o Reisado. Oriundos dos componentes da confraria de São 

Benedito e N.Sra. do Rosário. É uma manifestação coreográfica sem 

dramatização, seu objetivo temático é a louvação aos santos padroeiros dos 

negros (NUNES, 1993, p. 25). 

 

 

Antes de chegar à Igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário onde 

ocorrerá a coroação da rainha da Taieira e consequentemente a louvação aos santos negros, a 

Chegança e o Cacumbi vão logo cedo à “Irmandade Santa Bárbara Virgem” (Casa Nagô), de 

onde sai a Taieira e, juntos, tendo sempre à frente a Taieira, seguem pelas ruas da cidade, cada 

grupo tocando e dançando à sua maneira até o “porto” (Rio Cotinguiba). Ali chegando, a 

Taieira presta a sua homenagem aos orixás como evidenciou a Sacerdotisa da casa (Nagô) e 
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também dirigente do grupo Bárbara Cristina dos Santos: Quando as Taieiras vão ao “porto”, 

(...) há simbolicamente, uma referência aos orixás da casa Nagô. Tendo dançado e cantado 

no “porto” em homenagem aos orixás cultuados na “Irmandade”, os grupos seguem pelas ruas 

estreitas do lugar em direção à igreja – que está assentada sobre uma colina, tendo a seus pés 

toda a cidade de laranjeiras (OLIVEIRA, p. 59).  

Ali chegando, a Taieira entra na igreja – completamente lotada por autoridades 

políticas, turistas, fiéis, estudiosos e membros da imprensa –, dirige-se até o altar e aí 

permanece até o final da missa onde simbolicamente, sua rainha será coroada: primeiro pelo 

pároco local e depois pela sacerdotisa do culto Nagô. Esse, que talvez seja o momento mais 

aguardado da missa, acontece quase nos últimos momentos da cerimônia religiosa, assim 

sendo, enquanto os fiéis comungam, entram pela porta principal do templo três crianças 

vestidas em trajes de anjos, trazendo em suas mãos a coroa de Nossa Senhora do Rosário que 

é entregue ao pároco. Recebida a coroa das mãos das crianças, o sacerdote ergue-a e dirige-se 

a Nossa Senhora do Rosário posando-a sobre sua cabeça. Logo em seguida, em meio aos 

cânticos e aplausos, ele conduz a coroa e “pousa” por alguns minutos sobre a cabeça da rainha 

da Taieira, coroando-a com este gesto. Feito isto, a coroa é devolvida a cabeça de Nossa 

Senhora do Rosário. Seguindo o ritual, a sacerdotisa Nagô também toma uma coroa e fixa 

sobre a rainha das Taieiras. Minutos depois, o padre encerra a missa e o espaço é tomado pela 

alegria dos grupos folclóricos – que ao seu modo –, cantando, dançando e tocando, prestam as 

suas homenagens a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário. 

É importante salientar que, durante todo o tempo da cerimônia religiosa a Taieira 

permanece dentro da igreja, enquanto que os outros dois grupos (Chegança e o Cacumbi) que 

lhe acompanharam durante todo o trajeto pelas ruas, aguardam do lado de fora esperando a 

sua hora para entrar na igreja e também prestar honras aos homenageados do dia. Além destes 

dois últimos grupos, a alegria se completa com a apresentação do Cacumbi mirim, que 

também espera sua vez para expressar seu louvor. 

Na mesma ordem que se formaram e chegaram à igreja, os grupos saem pelas ruas 

da cidade. E, um por vez, dirige-se a algumas residências, cujos proprietários se prepararam 

com antecedência para recebê-los. Ali estando, cantam e dançam em louvor aos santos e se 

dirigem à mesa, colocada especialmente para eles, onde há uma variedade de lanches e 

bebidas. Este percurso repete-se em outras residências, sendo seguido por poucas pessoas, 

notadamente aquelas mais ligadas aos grupos que se apresentam nas casas, contudo, por onde 

quer que os grupos passem despertam a atenção de todos do lugar que correm até as portas ou 

a janela para vê-los passar. Assim sendo, já no início da tarde, os grupos se desfazem e cada 
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um toma uma direção, voltando a Taieira com seus componentes para a “Irmandade Santa 

Bárbara” na Rua da Alegria. Pois, horas mais tarde, retornarão às ruas da cidade, mas desta 

feita, acompanhando a procissão. Durante o cortejo, todos os grupos folclóricos da cidade 

mais aqueles que vieram para o Encontro Cultural, voltam a se encontrar e, mais uma vez, 

dançam e cantam cada qual a seu modo ou simplesmente acompanham a procissão, 

encerrando-se, assim, a louvação aos santos católicos naquele dia.  

E importante sublinhar que alguns destes grupos folclóricos que preservam a 

memória identitária da cultura laranjeirense, têm ligação com as religiões de origem africana, 

como é o caso da Taieira, o que foi/é de grande importância, uma vez que, 

contribuiu/contribui também para falar à sociedade como um todo das religiões afro-

brasileiras. Pois, constata-se que no Brasil do início do século XX, pouco se falava na 

importância da religião africana e, quando se mencionava essa prática religiosa, ficavam 

evidentes certos preconceitos que as pessoas carregavam consigo em relação a este tipo de 

culto. Desse modo, o senso comum criou uma ideia equivocada a respeito da religião africana 

no Brasil. É bem verdade que essa visão talvez tenha sido influenciada pelo cristianismo que 

outorgava aos cultos africanos um sentido demoníaco, contribuindo assim para uma visão 

distorcida. Hoje, esse olhar receoso parece estar tomando outra direção, embora ainda haja 

pessoas que não perceberam que o Brasil é caracterizado, sobretudo, pela diversidade cultural, 

e que a religião africana também faz parte dessa diversidade. Essa mudança no olhar do 

brasileiro vem acontecendo de modo positivo, contudo, vários eventos concorreram para essa 

nova realidade e um deles, talvez tenha sido a apresentação “[...] e a participação dos grupos 

de candomblé em eventos e espaços públicos [...]” (SANTOS 2005. p. 20). 

A mudança é notória, tanto que, assim como os negros africanos que usaram a 

religião como elemento diacrítico de sua cultura para se localizar no novo sistema social no 

qual foram inseridos, do mesmo modo os atuais grupos o fazem. Neste sentido, de acordo 

com entendimento de Cuche (2002), a identidade é importante porque ela identifica grupos ou 

indivíduos distinguindo uns dos outros; é engendrada nos interstícios da conjuntura social, 

cujo objetivo principal é demarcar os limites e estabelecer fronteira. “Nesta perspectiva, a 

identidade cultural aparece como uma modalidade de categorização da distinção nós/eles, 

baseada na diferença cultural” (CUCHE, 2002, p. 177). Assim entendido, percebe-se que a 

Taieira tem sido instrumento identitário que serviu/serve para evidenciar um grupo religioso 

que é a “Irmandade Santa Bárbara Virgem” ou o Nagô de Bilina. 

Seguindo o pensamento de Cunha (1986), que discute a questão da identidade a 

partir do movimento de retorno de brasileiros iorubanos que voltaram a Nigéria e, observando 
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a “Irmandade Santa Bárbara Virgem”, pôde-se entender claramente as estratégias que o grupo 

usou para se firmar como religião com uma identidade própria, diferente de outras vertentes 

afro-brasileiras presentes na cidade onde está localizada. Neste sentido, cingidos por um 

discurso de pureza – pureza no sentido de não terem se misturado aos torés como fizeram 

outros terreiros da cidade que, tendo assim agido, se desencaminharam da “pureza africana” e 

levaram para dentro de suas casas a desordem –, o grupo procura preservar apenas os 

ensinamentos que foram transmitidos pelos africanos, fugindo do que eles chamam de 

“misturas”( Toré/Caboclo). Contudo é importante ater-se ao fato de que por este entendimento 

de pureza, os cultos afro-brasileiros na cidade de Laranjeiras, ficaram divididos em dois 

grupos: o Nagô – considerado “puro” e os “Tores/caboclos”, vistos pelos membros da 

“Irmandade Santa Bárbara virgem” como “impuros”. Referindo-se ao assunto, Dantas (1988, 

p.126-127) esclarece que, para o Nagô em Laranjeiras, os Torés são caracterizados como 

inferiores, abertos a todo tipo de gente, lugar onde permeia a “amoralidade”, o “vício”, o 

“trabalho para o mal”, a “desordem” e a “mistura-impureza”. Desse modo, fica evidente que 

os Torés foram associados “[...] com o Mal, o que pode ser resumido na seguinte expressão: 

trabalhar com Exu para prejudicar os outros” (DANTAS, 1988, p. 128). 

Enquanto os Torés são considerados como inferiores e trabalham “com o mal”, 

por outro lado, o Nagô evoca a tradição africana por cultuarem somente os orixás. Entre eles 

existe a “moralidade”, a “ordem” a “virtude” e o “trabalho para o bem”. “É como se disse: o 

meu poder é legítimo, porque é africano ‘puro’ e trabalha em nome do bem; o poder do outro 

é ilegítimo, porque é ‘misturado’ e trabalha em nome do mal”. (DANTAS, 1988, p. 129) 

Ademais a “Irmandade” conserva no principal local de culto os ícones que 

representam as entidades mágicas que dizem terem vindos da África, trazidos pelos 

fundadores do grupo. Aumentando com isso, a ligação com seus ancestrais africanos. A este 

respeito, a antropóloga Dantas (1988, p. 69) esclarece que: 

 

Por essa via a narrativa liga o presente ao passado e remete à África. Esta é a 

fonte de legitimidade do terreiro e de sua dirigente. É à base da ideia de 

continuidade e fidelidade à África que se constrói a ‘pureza’, sinal que o 

distingue dos torés ‘misturados’ da cidade, nos dias de hoje, conferindo ao 

terreiro e à sua dirigente uma posição de destaque na escala de prestígio em 

que são ordenados os centros de culto de segmento afro-brasileiro local. 

 

Mas as diferenças não acabam aqui. Os fundadores do grupo escolheram outros 

elementos diacríticos na construção de sua identidade, entre os mais importantes estão: a 

feitura de santo, a religião católica e as roupas que seus fiéis usam nos rituais. Os trajes 

usados nas cerimônias são calça e camisa brancas para os homens e saia e blusa para as 
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mulheres, muito diferentes das grandes saias rodadas e coloridas, presentes em outros 

terreiros da cidade. Outro elemento importante, citado por Dantas (1988) e que precisa ser 

lembrado é o ritual de iniciação ao grupo, chamado pelos integrantes da casa de “batismo”. 

Ao contrário de outras vertentes afro-brasileiras, nas quais o noviço se recolhe para este rito 

de passagem, na “Irmandade Santa Bárbara” não há a reclusão, a raspagem da cabeça e nem o 

derramamento de sangue de animais. Aqui, a cerimônia é simples e o neófito deve ser 

católico
7
. Mas qual teria sido o motivo da escolha desse elemento distintivo (religião 

católica) para o grupo?   

Em tempos de repressão a este tipo de culto, foi sábia a escolha da religião 

católica como elemento distintivo, que passou a ser usado como diferencial em relação a 

outros cultos afro-brasileiros presentes em Laranjeiras. Ademais, a Taieira – que está 

intimamente ligada à “Irmandade” – mantem uma relação de proximidade com o catolicismo 

ao participar dos festejos religiosos da cidade como as festas de Bom Jesus dos Navegantes, 

Coração de Jesus e, como já dito, na celebração a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. 

Em todos os momentos de aparição em público, o grupo expressa a religião Nagô, seja através 

da homenagem que é feita aos orixás no “porto” seja nas cores das roupas de seus integrantes 

– que fazem referência aos orixás cultuados na casa –, sem esquecer ainda do tambor que é 

tocado pelo patrão durante todo o cortejo e o querequexé, outro instrumento também usado no 

culto Nagô em Laranjeiras. Assim, entende-se que a participação do grupo, liderado pela 

sacerdotisa da casa, acabou/acaba minimizando os olhares receosos da sociedade laranjeirense 

em relação a uma religião de matriz africana.  Nesta direção esclarece Dantas (1988 p. 224- 

228): 

Setores brancos que poderiam mostrar-se indiferentes, ou mesmo agressivos 

em relação ao Xangô, sujeito ainda a estigmatização, são ‘domesticados’ 

através da Taieira. Esta integra o conjunto das tradições populares da cidade, 

ou seja, as partes da cultura recortadas para a valorização. (...) As relações de 

cordialidade entre o terreiro nagô e o agente local da igreja católica assentam 

numa situação de compromisso, em que a exclusividade da igreja católica, 

naquilo que se pretende realmente exclusiva, não se sente ameaçada pela 

‘tradição africana’; doutro lado, o nagô não vê o catolicismo como rival, mas 

antes como religião que deve ser de todos e à qual o nagô se acrescenta.  

 
 

Há dois pontos importantes que precisam ser melhor refletidos aqui. O primeiro 

diz respeito à importância da Taieira, que como já foi dito acima, ajudou a minimizar o 

preconceito que a sociedade laranjeirense tinha em relação aos cultos de matriz africana como 

o Nagô de Bilina, por exemplo. O segundo ponto diz respeito à mistura com a igreja católica 

                                                           
7
 Este debate será retomado com maior ênfase no terceiro capítulo deste trabalho. 
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que, como disse Dantas (1988), é ambígua. Nota-se que, embora o Nagô “puro” em 

Laranjeiras não aceite se misturar aos Torés, tidos como “impuros”, o grupo não vê problema 

em se misturar com a Igreja Católica. Assim, o indivíduo que deseje participar da “Irmandade 

Santa Bárbara Virgem”, é convidado a deixar todas as antigas práticas religiosas, menos o 

catolicismo, que é um requisito para se tornar Nagô. A aproximação com a Igreja Católica não 

macula a pureza Nagô, enquanto que a aproximação com os grupos de Torés, Umbandas, 

entre outros, podem transformar o “puro em misturado”, o que segundo eles vai afastá-los da 

pureza africana. Sobre este aspecto pontua Bárbara: 

 

[...] muitos que falam comigo, conversam comigo ou até escrevem 

perguntam: Por que católico? Catolicismo não é outra religião? E o Nagô, 

não é uma cultura africana diferente da cultura europeia? Muitos perguntam 

e se questionam em relação a isso. (...) Na religião Nagô nós temos nosso Pai 

da Costa, ancestral africano, mas também a crença em Deus. Então o 

catolicismo não é uma mistura quando se fala em religião Nagô, por quê? 

Porque a gente assume que é a mesma coisa... É coisa do lado branco, que a 

gente fala. Não há uma mistura (...). É certo, há o catolicismo, há a religião 

africana, mas não significa que houve uma mistura aí pra religião Nagô, 

compreende?
8
 

 

 

Também ao se referir à Taieira, a atual Alôxa
9
 da “Irmandade Santa Barbara 

Virgem”, percebe que o grupo folclórico ajudou/ajuda a minimizar os preconceitos que 

havia/há em torno das religiões afro ao afirmar que a Taieira possibilita uma aproximação 

com a religião Nagô: 
 

Na minha visão, com certeza aproxima bastante. O grupo (...) abre um 

caminho maior para que as pessoas desmistifiquem a questão do preconceito 

(...) que ainda há com a cultura afro. Então, por ela (Taieira) abranger 

também características afro à sua característica cristã, ela também abre esse 

percurso onde as pessoas também passam a entender melhor a própria 

religião Nagô, e não tem tanto preconceito
10

. 

 

Tendo percebido alguns elementos diferenciadores entre o Nagô de Laranjeiras 

em relação aos vários grupos de religião afro-brasileiras também presentes no lugar, e 

entendido que o grupo folclórico Taieira aproximou a comunidade local da “Irmandade”, faz-

se necessário conhecer como esse agrupamento religioso se instalou em Laranjeiras.  

 

 

2.3 FORMAÇÃO DO CULTO NAGÔ EM LARANJEIRAS 

                                                           
8
 Entrevista concedida por Bárbara em 11 de Agosto de 2010. 

9
 Título dado à mãe de santo na “Irmandade Santa Bárbara Virgem” (Nagô) em Laranjeiras/SE. 

10
Entrevista concedida por Bárbara em 11 de Agosto de 2010.  
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  É importante salientar que conforme o entendimento de Nunes (1993, p. 22), além 

de ser lembrada “[...] como cidade rica, negra e culta [...]”, Laranjeiras também chamou a 

atenção por sua religiosidade, que associada a outros elementos distintivos, aos poucos 

modelou sua identidade. Sobre este aspecto, sabe-se que em virtude da colonização 

portuguesa, a fé católica foi imposta a sua gente que diuturnamente era convidada a guardar a 

fé. Ademais, por ser uma sociedade escravocrata, as crenças africanas foram introduzidas aí e 

se misturaram às católicas, dando origem a um modo particular de culto. Não obstante, ainda 

na segunda metade do século XIX, mais especificamente em 1884, foi instalada na cidade de 

Laranjeiras a igreja presbiteriana, contrariando os católicos fervorosos. Por este viés, fica 

evidente que a diversidade religiosa, visivelmente marcada pelas vertentes católica e afro-

brasileira, fez/faz parte do cotidiano do lugar.  

Em relação aos cultos afro-brasileiros na cidade de Laranjeiras, pode-se afirmar 

seguramente que estes foram aos poucos ganhando forma e se instalando no local, como é o 

caso da “Irmandade Santa Bárbara Virgem” (Nagô), que está ligada a “Ti Henrique” e “Ti 

Herculano” – africanos que introduziram esta forma de culto na cidade por volta da segunda 

metade do século XIX, conforme evidenciaram Dantas (1988) e Amaral (2007) em suas 

pesquisas. Em se tratando de Amaral, foi examinando inventários de ex-escravos que a 

estudiosa foi desvendando e confirmando peculiaridades sobre o universo africano na cidade, 

incluindo a sua religiosidade. Contudo, ressalta que entre todos os documentos examinados 

não encontrou em momento algum, referência sobre a existência de “Calundus, Xangôs” ou 

mesmo “Candomblé,” ao contrário, os termos “batuques” e “sambas” apresentaram-se, não só 

nos relatos policiais como em documentação judicial. A este respeito, Amaral esclarece que 

esta forma de diversão (sambas e batuques) poderia também ter uma conotação religiosa e não 

só festiva.  

É possível que, em muitos casos, os sambas e batuques testemunhados pelas 

autoridades fossem, na verdade, cerimônias religiosas. Em outros momentos, 

podia-se tratar de puro divertimento. Nos dois casos, no sagrado e no 

profano, tais ocasiões serviam para estreitar laços entre escravos e libertos, 

ao incentivar um sentimento de pertencimento a uma comunidade, que 

frequentemente se traduzia em exercícios de resistência cultural (AMARAL, 

2007, p. 237). 

 

 Entende-se que, embora os africanos fossem proibidos de expressar publicamente 

suas crenças religiosas, sendo obrigados a serem batizados e praticarem a fé católica com 

todos os seus sacramentos, suas crenças mantiveram-se vivas. É verdade que neste novo 

ambiente repressor ficava difícil comunicar e transmitir toda uma bagagem cultural, mas 

muitos escravos conseguiram preservar e transmitir suas crenças e, talvez, uma das formas de 



56 

 

 

manifestá-las tenha sido os sambas e batuques que, muitas vezes atingiam as madrugadas, 

sendo por isso motivo de queixas policiais. Estas reuniões eram toleradas pelos senhores de 

escravos visando evitar revoltas, contudo, os agrupamentos de africanos escravos eram 

advertidos a não perturbar a ordem pública, o que nem sempre acontecia, conforme relato 

destacado pelo chefe de polícia Bispo (1856, apud AMARAL, 2007, p. 239).  

 

Ontem depois de meia-noite, ouvindo um grande alarido nas proximidades 

da fonte desta cidade, que denunciava a reunião de grande número de 

pessoas em um batuque, ou samba como aqui se denomina, dirigi-me ao 

quartel da companhia fixa, e fazendo-me acompanhar de quatro praças fui ao 

sobredito lugar, e qual não foi o meu pasmo, quando à recepção do dono da 

casa não encontrei um paisano, e de todos quantos lá se achavam eram 

soldados, alguns de polícia, e a maior parte da companhia fixa, entre elas as 

ordenanças do ajudante de ordem e um camarada do Cadete Meneses de V. 

S. que inteiramente subordinado [sic] dizia em altas vozes que não receava 

prisão, porque se fosse preso seria por V.S. solto no dia seguinte. 

 

A partir do conteúdo do documento, nota-se que os relatos dos batuques e sambas 

não eram meros casos isolados, mas muitos frequentes. Ademais, este tipo de evento não era 

frequentado somente por negros e pessoas de classe inferior da sociedade sergipana, conforme 

destacou Amaral (2007, p. 240), citando relatos no jornal “O Libertador”, os sambas e 

batuques eram frequentados também por alguns membros da elite local, que possivelmente se 

valiam das práticas mágicas que os curandeiros lhes ofereciam.  

 

Acuda-nos sr. dr. chefe de polícia, estamos com feiticeiro na terra! 

-Aonde? Aonde? 

-Em casa do secretário de v. ex., e abrigado pela polícia. Este já é o segundo 

que ali se estabelece. 

[...] Dizem, sr. dr. chefe de polícia, que o tal curandeiro fora tratado a vela de 

libra em casa do seu secretário [...] O segundo, dizem que já mostrou em 

uma bacia d’água o rosto de uma preta, que fora escrava do secretário de 

v.ex., como autora de toda feiticeira [sic] que há na casa dele, e promete 

fechar o corpo de todos com a condição do secretário de v. ex. arranjar um  

passaporte da polícia para curar livremente em todos os pontos da  província 

[...] Dizem que o contrato fora celebrado nesse sentido. 

 

 

A análise documental serviu ainda para testemunhar em favor da sacerdotisa 

Umbelina Araújo (Bilina) – terceira a dirigir o culto Nagô em Laranjeiras. De acordo com a 

entrevista concedida à professora Dantas, na década de 1970, a sacerdotisa conta que já havia 

nascido predestinada a assumir a chefia da casa e relata que os primeiros a organizar e dirigir 

o culto Nagô em Laranjeiras foram: “Ti Henrique” –  que organizou e manteve  a primeira 

casa de culto na  rua do Cangaleixo e “Ti Herculano”, sucessor de Henrique e responsável 
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pela transferência da casa de culto Nagô para  “um sítio na Comandaroba”. Ambos eram da 

Costa africana e chegaram a Sergipe como escravos conforme salientou Umbelina a Dantas 

(1988, p. 66). 

 

Já nasci para ser dona das colônias de Santa Bárbara pela África. Quando se 

acabasse os africanos eu era a dona. Quando eu era pequena eles botava eu 

na cabeça dentro de um cesto e saía dançando na roda. Isto era lá na casa de 

Ti Herculano, que o terreiro era lá. Eu não me lembro disto. Eu era pequena. 

Vovó era quem contava. 

Ti Herculano era um nagô, mas o primeiro beg, o fundador mesmo do 

terreiro dos nagô aqui de Laranjeiras, foi Ti Henrique. De Ti Henrique 

passou pra Herculano, e dele para eu. Quer dizer que eu não sou africana, já 

sou neta. Neta de quatro avó africana nagô. Sou crioula legítima.  

Ti Henrique, o primeiro beg, eu não alcancei. Ele era malungo de minha avó. 

Ele fundou o terreiro na rua do Cangaleixo. Primeiro era lá. Que até vovó 

morou trinta e cinco anos com a mulher dele. Vovó era escrava no Tanque 

da Moura (fazenda) e depois ficou viúva e veio s’embora pra Laranjeiras, e 

morou lá. Que quando Ti Henrique morreu, o terreiro ficou pra Ti 

Herculano, que mudou ele pra Comendaroba. Agora os santos de Ti 

Henrique ficou na casa da rua do Cangaleixo. A viúva, a finada Caetana, era 

quem zelava junto com a minha avó. Depois que ela morreu, a filha Judite 

tomou conta dos santos que era da família, mas o terreiro ficou pra Ti 

Herculano.  

Eu não alcancei Ti Henrique. Agora, Ti Herculano eu alcancei. Era um 

africano de muita ciência. Um nagô grande e forte que morava lá na 

Comendaroba. A casa era bem grande e ficava no meio de um sítio. Era 

gente de posse. Tinha salina, criava muito porco. A gente dançava era dentro 

da casa. Tinha um salão enorme. Cabia todo mundo. E nesse tempo tinha era 

muito filho de santo. Tinha ainda africano. 

 

Algumas informações a respeito da casa Nagô em Laranjeiras passadas por 

Umbelina a Dantas, são confirmadas por Amaral (2007, p. 246-247) que ao examinar o 

inventário da ex-escrava Bibiana encontrou o “Ti Henrique”, que já oferecia seus serviços 

religiosos à comunidade Nagô em Laranjeiras. Este fato é confirmado, pois, no inventário da 

senhora Bibiana – que morrera no ano de 1885 –, “Ti Henrique” ou Henrique Luiz Dantas, 

primeiro Beg
11

 do terreiro Nagô em Laranjeiras, é citado como responsável pelo “tratamento 

médico” da referida africana, bem como pelo seu enterro. Conforme a estudiosa, o “Ti 

Henrique” não era médico e nem ao menos alfabetizado, então por que razão, senão a 

religiosa, levaria a senhora Bibiana a procurá-lo para cuidar de sua saúde? É evidente que o 

inventário examinado por Amaral (2007), sugere que o “Ti Henrique”, citado algumas vezes 

por Bilina a Dantas (1988) como fundador do terreiro, na verdade se refira a Henrique Luiz 

Dantas – um provável sacerdote desde a sua pátria –, conforme faz questão de salientar a 

                                                           
11

 Título dado a antigos chefes do terreiro Nagô, conforme a professora Dantas (1988, p. 258). 
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estudiosa. O segundo Beg da casa, o também africano “Ti Herculano”, foi identificado nos 

inventários examinados por Amaral, na verdade ele se chamava Herculano Barbosa 

Madureira e faleceu em 1907, aos 84 anos, “[...] deixando esposa, sete filhos e um neto”. A 

estudiosa também destaca que Herculano era um homem de prestígio, evidenciado pelos 

gastos de seu funeral, no qual “[...] foram investidos 350 mil réis [...]” (AMARAL, 2007, p. 

244). 

A pesquisadora faz questão de salientar ainda que “Ti Herculano” comprou a sua 

própria liberdade e dela desfrutou 44 anos, tempo em que pôde acumular recursos necessários 

para construir seu patrimônio, uma vez que, para um homem que passara parte de sua vida na 

condição de escravo, tinha na época, um patrimônio considerável. Dois sítios: o Comandaroba 

– onde mantinha seu terreiro e que hoje se tornou a casa matriz da “Irmandade Santa Bárbara 

Virgem” –, e o Salinas, cujo valor na época somava “950 mil réis”, além dos sítios formavam 

seu patrimônio “[...] três casinhas na rua do Porto dos Oiteiros, (duas delas antes pertencentes  

à Bibiana)”. Assim, quando morreu possuía bens que “[...] somavam 2 contos e 66 mil réis, 

dos quais dois contos eram relativos a bens de raiz”(AMARAL 2007, p. 244). 

Em relação à família de Umbelina de Araújo – primeira “Alôxa” na “Irmandade 

Santa Bárbara Virgem” –, tanto Dantas (1988) como Amaral (2007) informam que ela era 

neta de africanos e teve como educadora religiosa sua avó Esméria (Birunqué). Esta chegou a 

Laranjeiras no mesmo lote de escravos que “Ti Henrique” que, se não fossem conhecidos 

antes de atravessar o Atlântico, tornaram-se amigos durante a viagem. Chegando a 

Laranjeiras, foram separados por terem sido comprados por pessoas diferentes – ela foi 

vendida como escrava de campo, indo trabalhar no engenho Tanque do Moura, ele, porém, 

vai para vila de Laranjeiras. No engenho, Esméria teve uma relação marital com o também 

africano de nome Avertani – que fora morto pelo feitor da fazenda – desse relacionamento 

tiveram uma filha de nome Carolina ou (Calú), mãe de Umbelina Araújo. Calú trabalhou um 

período ao lado de sua mãe no engenho Tanque do Moura, lá teve um filho com o seu senhor 

que recebeu o nome de Cincinato, depois de certo tempo, foi vendida como ama de leite à 

família do tabelião Manoel Joaquim de Araújo, levando junto seu filho mulato de apenas seis 

anos. Contudo, é importante salientar que, embora Esméria tenha continuado trabalhando no 

campo, “[...] conseguiu conservar a amizade de Henrique, que morava na vila, um seu 

malungo, e não perdeu de vista a sua filha” (AMARAL, 2007, p.248). 

Como conseguiu a liberdade, primeiro que Esméria, Henrique pôde então, 

organizar seu terreiro, recebendo-a mais tarde em sua casa e com ela conviveu por cerca de 

trinta anos. Carolina permaneceu na casa do tabelião mesmo depois de sua liberdade e com 
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este mantinha uma relação paternalista, “[...] seus filhos tinham a ele vínculos afetivos, a 

ponto de Bilina denominá-lo ‘papai branco’, conseguindo, durante o tempo de convívio, 

adquirir pecúlio suficiente para compra de duas casinhas na Rua da Cacimba” (AMARAL, 

2007, p. 247). Após um longo período de serviços prestados à casa do tabelião Manoel 

Joaquim de Araújo, Calú rompe em definitivo com sua família. O motivo teria sido a 

promessa que o tabelião fizera antes de sua morte e não cumpriu. Segundo Umbelina, o 

tabelião havia lhe prometido um sítio, mas essa promessa não foi cumprida, por isso ela 

rompeu com a família do tabelião e advertiu seus filhos a não prestarem nenhum tipo de 

serviço à família Araújo (AMARAL, 2007). 

Depois do falecimento de Bilina, a “Irmandade Santa Bárbara Virgem” passou a 

ser dirigida por Maria de Lourdes Santos (Lourdes) que também assumiu a liderança da 

Taieira. Contudo, é importante salientar que antes de ser confirmada neste posto pelos orixás 

– o que comumente ocorre nesta casa de culto afro-brasileira em Laranjeiras –, os orixás 

escolheram como sucessora de Bilina , a senhora  Alaíde. Porém, seguindo os relatos de 

Maria do Espírito Santo Franco (Cisa), descendente de “Ti Herculano” e também mãe 

pequena na casa, questões particulares levaram Alaíde a recusar o posto de liderança, que foi 

passada a Lourdes. Ela diz que depois de recusar o convite feito pelas entidades, Alaíde pediu 

aos orixás que indicasse outra pessoa para ocupar o cargo de “Alôxa” na “Irmandade”, sendo 

designada para tal função, Lourdes. Entretanto, mesmo não sendo a sacerdotisa, era por 

intermédio dela (Alaíde) que os orixás transmitiam o conhecimento a Lourdes, conforme 

evidenciou Bárbara em entrevista. 
 

O orixá a escolheu (Alaíde). Então ela não aceitou esta escolha. Ela tinha o 

dom, ela recebeu tudo... Ela tinha (...) essa força, mas só que ela não aceitou, 

não quis ser a Alôxa da religião Nagô. Então (...) pediu aos orixás que 

indicassem outra pessoa, que pudesse ocupar esse lugar. Então essa pessoa 

foi a minha mãe Lourdes. Ela (Alaíde), nunca se desvinculou, e mesmo não 

sendo a Alôxa da religião Nagô passou os conhecimentos... O orixá ainda 

passava os conhecimentos a ela (Alaíde), e ela tinha a incumbência de passar 

(...) pra minha mãe
12

. 

 

Após o falecimento de Maria de Lourdes Santos que – como sua antecessora –, 

atendeu ao chamando dos orixás para dirigir a “Irmandade Santa Bárbara Virgem” (Nagô), do 

mesmo modo, Bárbara Cristina dos Santos, não desprezou o chamado e sucedeu sua mãe, 
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 Entrevista concedida por Bárbara em 11 de agosto de 2010. 
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tanto na direção da casa bem como na liderança do grupo Taieira. Sobre o aspecto sucessivo 

envolvendo a atual “Alôxa” da “Irmandade”, retornarei mais adiante. 

Portanto, presente na cidade de Laranjeiras desde a segunda metade do século 

XIX, a comunidade Nagô se reunia durante os primeiros anos na residência do seu fundador e 

primeiro Beg, “Ti Henrique”.  Por ocasião de sua morte, a chefia do grupo passou ao 

comando de “Ti Herculano”, que transferiu as reuniões para a sua residência no sítio 

Comandaroba – local que anos mais tarde se tornaria a casa matriz da “Irmandade Santa 

Bárbara Virgem”.  

Construída em local privilegiado – numa faixa estreita de terra que resta do que 

fora a propriedade de “Ti Herculano” e que se estendendo até o rio Cotinguiba –, a casa 

matriz está localizada em frente à igreja da Comandaroba, e recentemente passou por uma 

reforma executada pelo IPHAN. O órgão reconheceu sua importância tanto para a preservação 

da cultura material como imaterial e, assim, pôde concluir sua primeira recuperação. A 

construção, que durante anos serviu/serve de templo para a comunidade Nagô em Laranjeiras 

é modesta e apresenta em sua estrutura “técnicas construtivas tradicionais e contemporâneas”, 

ou seja, encontram-se nela paredes que fora feita de taipa, outras “mistas: adobe mais tijolos 

maciços” ou ainda paredes de e tijolos e blocos de cimento. (OLIVA, 2011) 

Ela possui oito cômodos, entre eles, uma sala comprida que também 

funcionou/funciona como espaço para as danças. Seu piso é de cimento e alguns cômodos 

estão pintados de vermelho, as paredes da sala principal encontram-se decorada com quadros 

de santos católicos, quadros com fotografias de cerimônias festivas – que acontecem de dois 

em dois anos –, e quadros de cerimônias de batizados, além dos retratos de Bilina, Lourdes e 

Bárbara, ex-sacerdotisas e sacerdotisa da “Irmandade”. A construção foi aclopado, do lado 

esquerdo, um pequeno cômodo que serve como quarto para os homens da casa descansar 

durante os festejos, e do lado direito à casa da zeladora. 

Com o passar do tempo, a comunidade que se reunia somente no sítio 

Comandaroba, passou a congregar também em outras quatro casas ligadas a “Irmandade”: a 

casa de Bilina – localizada no centro da cidade e considerada a segunda casa de culto Nagô. 

Nela os festejos acontecem todos os anos e tem como festas principais o corte do inhame (em 

setembro) e a festa de Ogodô (em outubro). 

A terceira casa está localizada no Alto do Bom Jesus e as festas acontecem todos 

os anos no mês de fevereiro. Por ocasião das cerimônias festivas, a casa de Iansã como é 

conhecida, homenageia a todos os orixás cultuados pela “Irmandade”, destacando Iansã. Ela 

possui uma peculiaridade em relação as demais casas, pois funciona como “asilo dos orixás”, 
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ou seja, aqueles orixás cujas famílias cuidadoras morrem ou mesmo abandonam, são 

conduzidos para lá, razão pela qual seu peji possui muitos altares. A quarta casa é a de Xangô 

e localiza-se logo na entrada da cidade, mas precisamente no Quitalé de cima. As festas nesta 

casa são realizadas de dois em dois anos e assim como na casa de Iansã, homenageia a todos 

os orixás, mas Xangô tem destaque. A quinta e última casa que está ligada a “Irmandade 

Santa Bárbara Virgem” localiza-se no Tramandaí. Nesta casa, as festas também acontecem de 

dois em dois anos.  

Em todas as cinco casas a sacerdotisa é a mesma, em todas elas os festejos segue 

o mesmo modelo e são realizados por ela, porém em cada casa, há uma responsável pelo peji. 

Entretanto, esporadicamente e independente dos festejos, a sacerdotisa visita as casas, faz a 

limpeza do quarto de santo e algumas obrigações. Em todas as casas a hierarquia é a mesma e 

deve ser respeitada. No topo está a “Alôxa” (mulher) ou o Beg (homem), seguido pelo patrão 

(primeiro Ogã). A Iyakekerê ou a mãe pequena vem em seguida na hierarquia e logo após o 

segundo e terceiro Ogãs da casa. As Omodês – que na casa Nagô em laranjeiras – são as 

virgens que auxiliam a “Alôxa” –, segue depois dos Ogãs. Depois delas vem a yabassé 

(cozinheira), cabaceiras (mulheres) e tambozeiros (homens) e finalizando o corpo de membro. 

É importante também esclarecer que em todas as cinco casas há o sacrifício de 

animais que normalmente são aves (galinhas) ou carneiro em ocasiões especiais. Esses 

animais devem ser cuidadosamente selecionados, não devendo em hipótese alguma possuir 

defeitos, pois serão ofertados. No caso do carneiro, as partes que são destinadas ao repasto 

comunal, são moqueadas, cozidas e servidas à comunidade. As refeições em conjunto são de 

grande importância para o grupo, pois é uma ocasião de comunhão entre o Nagô, bem como 

com seus ancestrais. Assim entendido, faz-se necessário conhecer mais um pouco sobre o 

Nagô de Laranjeiras-SE através de suas festas. 
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CAPÍTULO III - FESTA: ESPAÇO NECESSÁRIO AO SER 

HUMANO 
 

3.1 O PODER TRANSFORMADOR DAS FESTAS 

 

Já faz algum tempo que estudiosos como Durkheim (2003), Duvignaud (1983), 

Del Priore (1994), entre outros, têm dado ênfase às festas, apontando-as como um campo a 

partir do qual o homem pode ser pensado, principalmente, no contexto coletivo e fantasioso. 

Fantasioso no que diz respeito à utopia, ou seja, a festa constitui um campo possível para os 

mais variados desejos alimentados pelos homens, e eles, creem poder alcançá-los. Assim 

entendido, percebe-se que ao longo da história o tempo das festas tem sido o tempo das 

utopias, conforme nos esclarece Del Priore: 

 
O tempo da festa tem sido celebrado ao longo da história dos homens como 

um tempo de utopias. Tempo de fantasia e de liberdades, de ações burlescas 

e vivazes, a festa se faz no interior de um território lúdico onde se exprimem 

igualmente as frustrações, revanches e reivindicações dos vários grupos que 

compõem uma sociedade. Mas o tempo fáustico da festa eclipsa também o 

calendário da rotina e do trabalho dos homens, substituindo-o por um feixe 

de funções. Ora ela é suporte para a criatividade de uma comunidade, ora 

afirma a perenidade das instituições de poder. Expressão teatral de uma 

organização social, a festa é também fato político, religioso, ou simbólico. 

Os jogos, as danças e as músicas que a recheiam não só significam descanso, 

prazeres e alegrias durante sua realização; elas têm simultaneamente 

importante função social: permitem às crianças, aos jovens, aos espectadores 

e atores da festa introjetar valores e normas da vida coletiva, partilhar 

sentimentos coletivos e conhecimentos comunitários. Servem ainda de 

exutórios à violência contida e às paixões, enquanto queimam o excesso de 

energia das comunidades. A alegria da festa ajuda as populações a suportar o 

trabalho, o perigo e a exploração, mas reafirma, igualmente, laços de 

solidariedade ou permite aos indivíduos marcar suas especificidades e 

diferenças. (DEL PRIORE, 1994, p. 9 - 10). 

 

 

Não é recente o reconhecimento da importância que é dada as festas. Elas são 

responsáveis, dentre outras coisas, por reafirmar valores e, assim, permitem que as gerações 

mais jovens possam absorver conhecimento com os mais velhos que também interagem nestes 

momentos festivos e, desse modo, novos valores são trocados entre as gerações que nelas 

interagem. Expressão teatral organizada são elas necessárias a toda sociedade, pois os atores 

que delas participam podem gastar, mesmo que momentaneamente, as energias acumuladas 

que levam ao stress, permitindo as pessoas suportarem o trabalho diário, além é claro, de 

estreitar espaços onde os indivíduos ou grupos possam marcar suas diferenças.  
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As festas, sejam elas religiosas ou não, têm o poder de transformar o homem e 

transportá-lo para outra dimensão: a esfera onde os exageros são permitidos. Por este viés, 

Freud (1974, p.168 apud AMARAL, 1998, p.37), ainda no início do século XX, em Totem e 

Tabu, a definiu como “[...] um excesso permitido, ou melhor, obrigatório a ruptura solene de 

uma proibição.” Ampliando a análise, se Sigmund Freud foi um dos primeiros estudiosos a 

conceituar festa, foi Durkheim quem melhor as definiu e registrou em As Formas Elementares 

da Vida Religiosa. Para ele, festa e religião estão intimamente ligadas e esta relação é 

visualizada pela aproximação entre os indivíduos, pelo estado de efervescência que é 

produzido e pelas transgressões das normas coletivas. Sobre este aspecto pontua Durkheim: 

 

[...] a ideia mesma de uma cerimônia religiosa de certa importância desperta 

naturalmente a ideia de festa. Inversamente, toda festa, mesmo que 

puramente leiga por suas origens, tem certos traços da cerimônia religiosa, 

pois sempre tem por efeito aproximar os indivíduos, pôr em movimento as 

massas e suscitar, assim, um estado de efervescência, às vezes até de delírio, 

que não deixa de ter parentesco com o estado religioso. O homem é 

transportado fora de si, distraído de suas ocupações e preocupações 

ordinárias. Por isso, observam-se em ambos os casos as mesmas 

manifestações: gritos, cantos, música, movimentos violentos, danças, busca 

de estimulantes que elevem o nível vital, etc. Foi assinalado com frequência 

que as festas populares levam aos excessos, fazem perder de vista o limite 

que separa o lícito do ilícito; também há cerimônias religiosas que 

determinam como que uma necessidade de violar as regras, ordinariamente 

as mais respeitadas (DURKHEIM, 2003, p. 417- 418). 

  

 

É importante perceber que ao tempo em que aproxima as festas do contexto 

religioso, Durkheim (2003) as caracteriza.  Para ele, toda festa visa superar a distância entre 

as pessoas, produzir a efervescência e romper com as normas coletivas. Assim, nos 

divertimentos produzidos nos espaços festivos, religiosos ou não, o indivíduo tende a 

desaparecer enquanto sujeito guiado pela consciência individual, sendo guiado pela 

consciência grupal, momento em que os valores defendidos pelo grupo parecem ser 

reafirmados. Neste sentido, as festas desempenham papel muito importante na unificação do 

grupo, pois elas, assim como a religião, além de agregar os indivíduos, fortalecem o espírito 

humano. Assim entendido, percebe-se que ao término de uma cerimônia o indivíduo sente-se 

menos tenso e com as energias revigoradas para enfrentar o mundo. 

Também pontuando sobre o assunto, Duvignaud (1983, p. 212) que examinou o 

contexto festivo muito tempo depois de Durkheim, afirma que a festa não é uma prerrogativa 

exclusiva de uma ou outra cultura, ela perpassa por todas as sociedades podendo seu sentido 

ser alterado conforme a cultura na qual ela é observada. Deste modo, evidencia-se que, 
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independente de qualquer agrupamento social, os seres humanos têm a necessidade de “[...] 

liberarem-se de si mesmos e de enfrentarem uma diferença radical no encontro com o 

universo sem leis nem forma, que é a natureza na sua inocente simplicidade [...].” Portanto, 

percebe-se que o universo festivo funciona como uma válvula de escape necessária aos vários 

grupos sociais, pois propicia os mais variados tipos de mudanças desejadas pelos homens, 

levando-os a se (re) inventarem. 

Não faz muito tempo, aqui no Brasil, estudos relevantes sobre as religiões de 

matriz africana vêm retratando peculiaridades sobre contexto festivo desses cultos que se 

espalharam por todo território, diferenciando-se em alguns aspectos. Todavia, embora as 

diferenças existam neste universo religioso, entende-se, conforme Amaral (2005, p. 30), que a 

festa constitui-se uma das instituições mais expressiva das religiões de origem africana, neste 

sentido acrescenta a estudiosa: 

   

A festa é uma das mais expressivas instituições dessa religião e sua visão de 

mundo, pois é nela que se realiza, de modo paroxístico, toda a diversidade 

dos papéis, dos graus de poder e conhecimento a eles relacionados, as 

individualidades como identidades de orixás e de ‘nação’, o gosto, as 

funções e alternativas que o grupo é capaz de reunir. Nela não encontramos 

apenas fiéis envolvidos na louvação aos deuses; muitas outras coisas 

acontecem na festa. Nela andam juntos a religião, a economia, a política, o 

prazer, o lazer, a estética, a sociedade, etc. Por esta razão as festas de 

candomblé podem ser classificadas na categoria dos fatos sociais totais, que 

para Mauss (1974), tem uma dimensão estratégica na elaboração do 

conhecimento antropológico. A vivência da religião e da festa é tão intensa 

que acaba marcando de modo profundo o gosto e a vida cotidiana do povo-

de-santo. A religião passa a se confundir com a própria festa. 

 

É por meio da festa que os grupos expressam plenamente sua identidade, a partir 

das quais as diferenças são colocadas, já que as festas funcionam também como vitrine da 

religião onde são expostos os elementos diacríticos de determinado grupo. Assim entendido, 

Amaral (2005, p. 31-32) salienta que: 

 

A festa é o momento em que a identidade dos grupos se expressa 

plenamente. Como categoria antropológica, a festa pode ser definida como 

paroxismo das sociedades, as quais ela renova e purifica. É o momento da 

circulação de riqueza, das trocas, da distribuição do que se tem de melhor. 

Expressa a glória da coletividade. É a ocasião em que o grupo comemora os 

nascimentos que asseguram seu futuro. É na festa que ele recebe em seu 

interior os novos membros. E, por isso, é também na festa que o grupo toma 

consciência dos seus mortos. Na festa, as sociedades hierarquizadas 

aproximam e confraternizam classes sociais, etnias, raças; grupos 

complementares e antagonistas se confundem; atesta-se a solidariedade. 

Essas são as razões de a festa ser realizada com tanta frequência pelos 

terreiros. Além disso, ela é uma espécie de ‘vitrine’ da religião, um modo de 
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mostrar ao público a identidade do culto; sua forma ampla e complexa, 

muito mais bonita e lúdica do que aquilo que pode parecer num contato com 

finalidades ‘instrumentais’ com a religião, como é o caso da consulta ao jogo 

de búzios e da realização de ebós (despachos). A festa mostra o que o grupo 

é e pensa. Neste sentido pode ser entendida como o ‘proselitismo’ do 

candomblé. No entanto, embora possam ter essa ‘função’, as festas 

constituem uma ruptura na obrigação do trabalho, uma liberação dos limites 

e constrangimentos da condição do homem: elas são o momento em que se 

vive o mito, o sonho. O momento em que os homens recebem deuses em sua 

casa, às vezes até mesmo em seu próprio corpo. E isso precisa ser 

comemorado. 

 

Para que uma festa aconteça num terreiro de candomblé é preciso que ela seja 

preparada com alguns dias de antecedência, já que demanda muito trabalho por parte de seus 

organizadores. Assim, os responsáveis se organizam fazendo um levantamento prévio dos 

gastos no intuito de providenciar os recursos econômicos para a sua realização. Depois do 

levantamento feito, é avisado ao grupo o dia do mês determinado para a festa. A comunidade 

estará se reunindo para mais uma celebração, sendo todos convidados a colaborarem com o 

que puderem para que a festa aconteça. Aqueles que não podem colaborar com dinheiro, 

contribuem doando seus serviços no preparo dos festejos ou se comprometem a doar fogos de 

artifício, incenso ou ainda algum tipo de víveres presente no cardápio dos orixás. Os dias que 

antecedem a festa são de intensa movimentação dentro e fora dos terreiros.  

Dentro do terreiro a mãe-de-santo é a última a dormir e a primeira a levantar, pois, 

além da atenção destinada aos filhos que lhe procuram nestes dias laboriosos, ela precisa estar 

atenta aos mínimos detalhes da festa. Fora do terreiro, na vida e nas casas de cada membro 

comprometido com a festa, há também uma agitação na organização do tempo, pois é preciso 

deixar as roupas prontas para a festa, observar os tabus, organizar seu horário no trabalho para 

poder ter mais tempo livre e, assim, poder dedicar mais tempo à festa. Ela é de fundamental 

importância na vida de cada um do grupo, mas sem dúvida alguma, na vida dos novos 

iniciados, pois é por meio dela que seu conhecimento sobre a religião é alicerçado, pois: 

 

Para os iniciados, a festa é uma espécie de ‘jogo’, que consiste em 

reconhecer peças, códigos, decifra signos (que orixá é aquele que virou, qual 

a sua qualidade, o que as contas penduradas ‘dizem’), uma espécie de texto 

já muito conhecido que se acompanha praticamente ‘dizendo’ as falas dos 

personagens junto com os atores. Por exemplo, quem vai virar em que 

cantiga, o que o orixá vai fazer quanto se tocar um certo ritmo, quais orixás 

virão em determinadas festas, em determinadas casas, quem será 

‘suspensos’, etc. E uma festa de candomblé só tem ‘fim’, quando outra 

começa a ser gestada. Até lá, servirá de assunto cotidianamente nos terreiros 

e entre as pessoas que dela participaram. Será avaliada quanto ao rigor ritual, 

quanto à fartura da comida, quanto à assistência, beleza, etiqueta, etc 

(AMARAL, 2005, p.55). 
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  Até aqui foi possível perceber a importância que as festas religiosas ou não têm 

para toda a sociedade. Pois, segundo os autores aqui arrolados, a festa é necessária a todos os 

grupos sociais, uma vez que, suspende por algum momento o indivíduo da sociedade repleta 

de regras e o coloca num campo onde ele libera todas as energias estressantes e pode alcançar 

os mais variados desejos. Por meio dela as crenças e valores de um grupo são reafirmados e 

os laços de solidariedade confirmados e, assim, percebe-se que os indivíduos que dela 

participam sentem-se revigorados e prontos para retornar à vida cotidiana com mais 

disposição. Seguindo este entendimento é fundamental observamos a festa Nagô em 

Laranjeiras/SE. 

 

 

3.2 O NAGÔ EM FESTA  

 

 

Em qualquer parte do mundo onde a religião é objeto de estudo, é quase 

impossível não mencionar seus aspectos festivos e, quando a religião é brasileira, 

seguramente é impossível não se debruçar sobre esta temática tão rica e necessária aos 

diversos grupos sociais. Contudo, observa-se que existe, não só no campo religioso, mas na 

sociedade brasileira como um todo, uma variedade de festas com ricos elementos que talvez 

nem tenham sido ainda objeto de especulação, ou se foram, ainda há muito a se dizer sobre 

eles. Estes aspectos diversificados das festas talvez sejam resultado da formação do povo 

brasileiro, pois além do encontro das três etnias, o branco português, o negro e o índio, que se 

encontraram ainda no processo de colonização, disseminando e misturando entre si suas 

culturas, muitos outros povos adentraram em terras brasileiras, trazendo em suas bagagens 

elementos com os quais cunharam a sua identidade cultural, diferenciando-se em suas 

atividades festivas tanto do seu país de origem quanto daquelas presentes no Brasil que 

adotaram como nova pátria. Um bom exemplo para se entender essa diversificação pode ser 

evidenciado na “Irmandade Santa Bárbara Virgem” (Nagô) em Laranjeiras. Nos rituais 

festivos que a comunidade realiza durante o ano, percebe-se algumas diferenças significativas 

em relação aos outros terreiros presentes na cidade. Diferenças que vão desde o cenário, 

passando pelo modo como se vestem e a dança ritual, um dos aspectos mais singulares da 

festa neste espaço de culto. 

Diferentemente de algumas casas de cultos afro-brasileira presentes não só em 

Laranjeiras com em outros lugares de Sergipe, onde há um cuidado expressivo na escolha e 
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decorações dos barracões – espaços usados para as festas públicas –, na “Irmandade Santa 

Bárbara Virgem” os espaços destinados às festas públicas (Latada) são bem simples e foge à 

imagem grandiosa de luxo e ostentação que existe em alguns terreiros. Em duas casas
13

 onde 

se pôde conhecer um pouco melhor a religião através da festa, o cenário chama a atenção pela 

simplicidade. Na primeira casa que visitei pertencente à família o senhor José Maria, exímio 

tocador de tambor e um dos integrantes mais importantes da “Irmandade”, sendo o terceiro da 

linhagem da mesma casa a ser o patrão
14

, as festas acontecem em um pequeno salão de chão 

de terra batida, conjugada à casa dos familiares do patrão. Embora pequeno, o salão tem uma 

boa aparência, as paredes são caiadas de branco e decoradas com quadros. Assim, entrando 

pela porta principal, percebe-se que as paredes do lado esquerdo estão decoradas com 

fotografias das cerimônias de anos anteriores da festa, já a parede do lado direito está 

ornamentada com um quadro com uma figura que fora entalhada em madeira, e dois 

candeeiros completam a decoração da sala.  Ao fundo, há alguns quadros de santos católicos 

além das bandeirinhas coloridas e um mariô
15

 na porta que dá acesso ao quarto dos orixás.  

Já a segunda casa visitada durante a pesquisa, está localizada no centro da cidade 

e serviu de residência a Bilina. Hoje, abriga a atual sacerdotisa e Cisa, a mãe pequena da casa. 

Não se evidencia grandes diferenças desta casa em relação à anterior quando o assunto é o 

cenário. Assim como a primeira, o chão é de terra batida, mobiliado apenas com bancos de 

madeira e duas cadeiras de ferro com almofadas vermelhas. Em forma retangular, a “latada” 

foi construída ao lado da casa e, ao invés de estar circundado por postes de bambus, como 

eram as antigas “latadas”, está circundada por paredes de aproximadamente um metro e vinte.  

A cobertura é de telha de barro, tendo ao centro do telhado apenas uma lâmpada que ilumina 

todo o ambiente, decorado por cordões de bandeirinha que se cruzam no ar. 

Salienta-se que os cenários festivos na “Irmandade” eram construídos na parte 

externa da casa. Ali se delimitava um espaço em forma retangular, onde se fixava alguns 

postes de bambu nas extremidades do espaço delimitando-o, circundava-se esse espaço em 

suas laterais também com bambu e o cobriam com palhas de ouricuri, denominando assim de 

                                                           
13

 São cinco as casas de culto Nagô em Laranjeiras com as características aqui arroladas: a casa de “Ti 

Herculano”, a casa de Bilina, a casa de Iansã, a Casa de Xangô, e a casa do Tramandaí, que ao todo somam 

aproximadamente 90 membros. Todas elas têm como representante maior a mesma “Alôxa” – Bárbara Cristina 

dos Santos. 

 

 
14

 Segundo a Alôxa Bárbara, o termo equivale a Ogã. 

 
15

 Mariô ou Mariwô - Nome dado pelos filhos de santo as folhas de dendezeiro que foram cuidadosamente 

desfiadas e penduradas em algumas portas e janelas nos terreiros de Candomblé. Uma de suas funções é afastar 

energia e espíritos negativos.  
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“latada”. Hoje, somente a casa de “Ti Herculano”, que fica no sítio Comandaroba, mantém 

essa tradição. 

Outra dimensão importante em uma festa é a sua música. E neste aspecto, as 

diversas religiões de origem africana são caracterizadas por se tratarem de religiões musicais, 

nas quais “cantigas” ou “toadas”, acompanhadas pelos toques dos tambores, unem homens, 

mulheres e entidades mágicas num mesmo universo. A música tem papel relevante não só nas 

cerimônias públicas, nas quais ela funciona como “elemento” que coordena as cerimônias 

como alcança todos os outros ritos importantes nas cerimônias privadas, acompanhando assim 

todo o período de aprendizado de um indivíduo neófito, por exemplo. Desse modo, entende-se 

que ela se mantém presente durante toda a vida do indivíduo que faz parte desse universo 

religioso.  

Segundo Santos (2005) e Amaral e Silva (1992), a música pode ser comparada, 

com sua linguagem, a uma oração por meio da qual é solicitada a presença das divindades 

mágicas no ritual. Ela é executada para a abertura das cerimônias festivas e determina o 

momento exato para se executar algumas danças.  Ela é acionada de um modo particular para 

cumprimentar pessoas importantes que visitam o terreiro e para chamar os orixás ao plano 

terreno.  

Nos cultos privados não é diferente, pois a música é companheira diária dos 

neófitos que aprendem, entre outras coisas, o mito do seu orixá a partir das cantigas ali 

entoadas. Assim entendido, as toadas e os instrumentos musicais são acionados durante o 

preparo das ervas mágicas com as quais o Ori será lavado e, durante o período de margem 

para o iniciado, a música funciona também como elemento que comanda o tempo, uma vez 

que, haverá cantigas a serem entoadas pela manhã, à tarde e outras à noite, e ainda aquelas 

cantadas durante os banhos rituais. Percebe-se, pois, que “[...] a música, o canto e a dança, são 

percebidos como instrumentos de comunicação com o sagrado” (SANTOS, 2005, p. 14). Ela 

é acionada em todos os momentos significativos da vida dos participantes do culto, isto é, nos 

períodos de separação, margem e agregação. 

 Por este viés, entende-se, pois, que em qualquer religião de origem africana a 

comunicação com o sagrado é feita através da música, que de acordo com o pensamento tanto 

de Santos (2005) quanto o de Amaral e Silva (1992?), ela é concebida como vocal e 

instrumental. Sendo a primeira, comumente conhecida também como “toada”, executada em 

coro pelos filhos de santos em alta voz, uma vez que, acredita-se que a “[...] comunicação com 

os orixás não se dá através do silêncio ou atos de contrição e, sim, através da música, do canto 

e da dança, formando juntos uma unidade ritual” (SANTOS, 2005, p. 86).  Já a música 
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instrumental, na maioria dos terreiros de candomblé, ela é produzida por três tambores de 

tamanhos diferentes (Rum, Rumpi e Lê), que juntos formam o que os referidos autores 

chamam de pequena orquestra. Estes instrumentos têm uma importância muito grande no 

contexto religioso, tanto é que, são consagrados aos orixás e “considerados como seres vivos”, 

recebendo periodicamente ofertas solenes. São instrumentos que só podem ser tocados pelos 

homens (Alabês). Além desses três instrumentos que são a base da orquestra, ainda há mais 

dois que precisam ser citados: o adjá e o xeré, que são manuseados tanto por homens quanto 

por mulheres.  

Contudo, é importante registrar que no aspecto instrumentos musicais, a 

“Irmandade Santa Bárbara Virgem” se difere de algumas vertentes afro-brasileiras, que 

compõem a sua orquestra com os atabaques Rum, Rumpi e Lê. Ao invés de fazer uso destes 

instrumentos, ela usa em sua orquestra cinco tambores “abaulados” e cinco cabaças envolvidas 

por uma rede de contas. Os primeiros instrumentos são tocados pelos homens enquanto o 

segundo pelas mulheres. Porém, assim como os atabaques, que passam por um ritual, eles 

também são consagrados a determinados orixás, mas não recebem oferendas.  

Como se pôde perceber, dentro deste contexto religioso, a música é um 

componente de grande importância tendo em vista que é ela quem irá ordenar tanto as 

cerimônias quanto o tempo, e a todo o momento estará em conexão com os mitos nos ritos de 

candomblé quando for acionada. Neste sentido, entende-se que ela é o único componente do 

culto a partir do qual se pode demonstrar elementos que não poderiam ser evidenciados de 

outro modo, senão por meio dela. Por suas características, todas as cerimônias, festivas ou não, 

se apoiam nela, mostrando assim seu “caráter estruturante”, demarcando e organizando as 

cerimônias, sejam elas públicas ou privadas conforme nos orienta Amaral e Silva (1992?). 

Outro elemento que se destaca nas cerimônias religiosas são as roupas. Enquanto 

na maioria dos terreiros as mulheres e os homens estão vestidos em trajes bem elaborados com 

cores e adornos que lembrem seu orixá, na “Irmandade Santa Bárbara Virgem”, os agentes do 

sexo masculino, incluindo as crianças, aparecem vestidos de calça, camisa, avental, sandália, 

ou sapatos brancos e um gorro de crochê, também branco. Por sua vez, as mulheres, incluindo 

as meninas, vestem saia e blusa brancas e um avental curto amarrado à cintura com dois 

bolsos, tendo à cabeça um lenço branco, que se pode perceber, pela forma de atá-lo à cabeça, 

quem são as virgens. Os lenços postos na cabeça que têm suas pontas soltas para trás, são 

usados apenas pelas virgens da “Irmandade” durante o ritual, enquanto aqueles que envolvem 

toda a cabeça deixando presas suas pontas são usados pelas demais mulheres que não 

desfrutam mais dessa qualidade.  
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Ainda é importante notar que esses trajes são mantidos durante toda a festa, isto 

implica dizer que quando o orixá desce para dançar com o fiel não é preciso vesti-lo em roupa 

especial para que ele possa dançar, dança-se com aquelas roupas que o fiel vestiu para a 

cerimônia festiva. O indivíduo que participa de todos os rituais festivos leva mais de uma 

muda de roupa, normalmente três, mas sempre com as características acima descritas. 

O modelo de vestimenta é padrão, não diferenciando a posição que cada um tem 

dentro do grupo, mesmo que este agente se refira à “Alôxa”. As únicas diferenças que se 

observam na roupa da sacerdotisa são evidenciadas pelo tipo de tecido e do corte, que são mais 

elaborados. Além deste diferencial, a sacerdotisa traz alguns adereços que os demais 

componentes femininos não possuem que são: (1) uma maior quantidade de colares ou guias 

que, muito embora outros membros também usem, não passam de um ou dois, enquanto ela 

carrega penduradas ao seu pescoço cerca de dez a doze guias (ou contas) em cores variadas; 

(2) estar calçada em sapatos brancos com meias que se alongam até sua panturrilha. Percebe-

se também que durante a primeira roda ela recebe de uma de suas auxiliares (Omodê) 
16

, um 

xale azul com franjas também azul com flores pintadas em amarelo e marrom, adereço que é 

usado apenas no contexto festivo pela “Alôxa” da casa, além de uma estola branca usada 

durante o Fereguim
17

 bordada em richelieu e um cordão de metal adornado com moedas preso 

a sua testa.  

Estes e outros aspectos começaram a ser observados a partir do dia 19 do mês de 

abril do ano de 2010, quando, à convite da “Alôxa” da casa, Bárbara Cristina, fui à festa em 

homenagem a Xangô em uma das filiais da “Irmandade Santa Bárbara Virgem”. Cheguei por 

volta das 16h30min, portanto, ainda a tempo para a cerimônia que estava marcada para 

às17h00min e que se iniciou às 18h35min. Lá chegando, encontro no alpendre da casa, 

crianças, jovens e idosos, entre eles, o patrão e proprietário da casa onde estavam realizando 

os festejos e logo um fato curioso me chama a atenção: todos estavam trajando roupas brancas 

conforme descrição acima e um avental onde se enxergava dois símbolos bordados de 

vermelho na parte superior do lado esquerdo da indumentária. Percebi também alguns homens 

com as roupas ainda sujas de sangue e carregando em seus rostos um cansaço visível, 

inicialmente imaginei que fosse efeito de bebida alcoólica, mas logo conclui que suas roupas 

estavam sujas por terem participado, horas antes, do ritual da matança; já a fadiga visível não 

se tratava de bebida alcoólica – já que a bebida é proibida por ocasião dos festejos religiosos. 

                                                           
16

 Na “Irmandade Santa Barbara Virgem”, o termo serve para designar as auxiliares (virgens) da “Alôxa”. Em 

iorubá, o termo significa “as filhas”. 

 
17

 Segundo Dantas (1988, p. 259), o FEREGUIM é um rito processional do terreiro Nagô. 
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A minha presença no espaço também causou estranhamento a algumas pessoas da 

casa, mas logo os olhares receosos se dissiparam, pois me apresentei como convidado de 

Bárbara, que logo veio ao meu encontro, fazendo-me entrar, apresentando-me ao dono da casa. 

Sentado nos bancos da sala onde a festa se realizaria, observo que o chão, que como já 

mencionei é de terra batida, estava coberto por uma fina camada de areia e algumas folhas 

verdes espalhadas pelo chão. Dias depois, indagando sobre elas, foi-me dito pela sacerdotisa 

que elas são usadas para fazer a limpeza do local, pois se acredita que, simbolicamente, 

aquelas folhas carregam uma força capaz de minar toda força negativa do local, por isso são 

deitadas no chão da “latada”. 

No espaço de tempo entre a minha chegada e o início da cerimônia, observei as 

pessoas em volta da casa e, todas estavam visivelmente alegres pelo encontro. Havia uma 

agitação de entra e sai e, com o anoitecer, uma preocupação de algumas mães em apressar as 

crianças a se vestirem para a festa que logo começaria. Momentos mais tarde elas apareceram 

no alpendre da casa: meninos e meninas, impecavelmente vestidos em seu traje festivo, alguns 

ajeitando colares de conta que traziam no peito, enquanto outros – notadamente as meninas – 

ensaiavam os passos da dança ritual ali mesmo do lado de fora do cenário da festa.  

Às 18h35min foi iniciada a cerimônia estando todos a postos em seus lugares. 

Cinco homens adentraram ao recinto carregando em suas mãos o instrumento que tocaram 

naquela noite, entre eles um de mais idade, o patrão com o tambor mestre, que ao tomar seu 

lugar, fez o “sinal da cruz”, e deu um toque em seu tambor chamando os que ainda não se 

encontravam na “latada”. Sentados com os tambores entre as pernas, aí permaneceram até o 

final da primeira roda. Ao lado direito dos músicos masculinos, cinco mulheres, com cinco 

cabaças completavam a orquestra da festa, entre elas, a “Alôxa” com a cabaça mestra. O som 

se fez ouvir enquanto uma ciranda (roda) foi formada no meio da “latada”, tendo como 

integrantes crianças e adolescentes e ao meio, a primeira “Omodê”. Enquanto a ciranda girava 

em sentido horário, a “Omodê” tomou cada um pelo braço, trazendo-os ao centro da ciranda, 

dançando e depois os retirando da roda.  

Ao fim de todo esse processo, a “Omodê” que dançara com as crianças continuou 

dançando e, em seguida a “Alôxa”, segurando a cabaça mestre, dirigiu-se a ela, tocou a 

cabaça no alto de sua cabeça e lhe entregou uma moeda. E juntas, de mãos dadas, sacerdotisa 

e primeira “Omodê”, dançaram por alguns minutos ao ritmo dos tambores e das cabaças. 

Após este momento, a “Omodê” continuou dançando sozinha e é presenteada com moedas 

pelos outros membros da “Irmandade” presentes neste momento na “latada”. A “Alôxa” 
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entregou-lhe a cabaça e a “Omodê” tomou seu lugar junto às outras quatro mulheres que 

tocavam cabaças.  

Todo ritual descrito foi ricamente ensaiado, pois, enquanto a primeira “Omodê” 

tomava seu lugar junto às mulheres tocadoras de cabaças, a segunda “Omodê” estava 

esperando esta parte do espetáculo se encerrar para vestir a “Alôxa” com seu xale e entregar-

lhe seu bastão (Exó) – espécie de cetro, símbolo também da liderança do grupo – e com este 

símbolo de poder ela inicia sua performance. Dirigiu-se a cada um dos tocadores de tambores 

e cabaças reverenciando os orixás a que aqueles instrumentos foram consagrados, começando 

sempre esse comprimento pelo tambor e cabaça mestre, tocados neste momento da festa, 

respectivamente, pelo patrão e primeira “Omodê”. Assim feito, segurando seu bastão e a 

extremidade do seu xale, dançou com graciosidade e leveza em frente aos músicos e de costa 

para os demais presentes na “latada”.  

Encerrado esse primeiro ato, fora-lhe entregue outro objeto, o (Dogum) – que 

segundo Dantas (1988, p. 258) é uma “espada de metal, insígnia de Ogum” – que é usada 

durante alguns momentos da performance. A sacerdotisa o segurou com as duas mãos e 

simulou que estava guerreando e cortando algo em sua frente. Neste momento os tambores 

estavam em um ritmo mais forte e as toadas foram ouvidas com mais vivacidade. Bárbara 

encerrou este solo e sentou-se em uma cadeira que fora estrategicamente colocada na 

“latada”, posicionada em direção ao tocador do tambor mestre, isto é, de costa para o quarto 

dos santos. 

Prosseguindo o ritual festivo chegou a vez dos fiéis dançarem, mas sempre de 

modo bem ordenado, começando pelas mulheres que também tomaram um xale de lã feito de 

tricô na cor branca, dirigiram-se à sacerdotisa, inclinando-se, fazendo-lhe reverência – alguns 

mais atentos chegaram a pegar em sua mão e pediam-lhe a benção – e foram ao centro dançar 

seguindo o modelo dado tanto pela “Omodê”, que dançou com as crianças na ciranda quanto 

pelo dado pela sacerdotisa. Assim, uma por vez, dirigia-se aos músicos, inclinava-se, fazendo 

reverência aos orixás aos quais os instrumentos foram consagrados e dançavam bem próximos 

aos pés daqueles que tocavam os tambores e cabaças, que se animavam na medida em que o 

tempo avançava. Depois de uma volta e meia, a sacerdotisa levantou-se da cadeira, tomou a 

filha pela mão, dançou com ela por alguns minutos, tirou uma moeda do bolso do seu avental, 

tocou-lhe a testa, inclinou-se um pouco em sinal de reverência à dançante e volta a sentar-se. 

Ela (a filha de santo) continuou dançando e os demais participantes do grupo levantaram-se e 

a presentearam com uma moeda. Ao final de sua apresentação, quando ninguém mais lhe 

presenteava com as moedas, a dançante fez mais uma vez sinal de reverência aos orixás, 
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quando se curvou perante os tocadores de tambores, virou-se para cadeira onde estava a mãe 

de santo e mais uma vez fez-lhe sinal de reverência, inclinando-se diante dela e retornou ao 

seu lugar.  

Depois que todas as mulheres assim procedem, entraram as crianças, adolescentes 

e por fim os homens. Destaca-se que as performances exercidas pelas mulheres foram mais 

bem executadas que as efetuadas pelos homens, salvo raras exceções. Porém, o momento de 

maior êxito nessa primeira roda, é quando dois dos integrantes mais velhos da “Irmandade” se 

levantam para dançar.  

Neste momento, todos, com exceção dos tocadores de tambores, ficaram de pé. Os 

tambores e as toadas foram ouvidos em único som, a melodia das cantigas e tambores 

contagiaram os presentes. Fogos de artifícios foram ouvidos quando, o “patrão” José Maria e o 

Senhor Aloísio levantam-se para dançar. Seguindo o modelo da dança ritual, o “patrão” se 

dirigiu a “Alôxa”, fez-lhe reverências e lhe tomou a benção, voltando-se para o centro da 

“latada” onde executou sua dança. Sua performance foi mais longa que a dos demais, uma vez 

que, dirigiu-se a cada um individualmente, os cumprimentou,  encerrando  seu solo em  meio a 

aplausos, jogando para o alto várias moedas que eram esperadas pelas crianças, elas 

aguardavam aquele gesto. Após esse momento de êxito e muita excitação por todos do grupo, 

Bárbara retornou ao centro da “latada” e dançou por mais alguns minutos e sutilmente se 

aproximou do tambor mestre tocando-o, encerrando-se, assim, a primeira roda.  

Houve uma pequena pausa entre a primeira e a segunda roda. Quando iniciada, ao 

som da orquestra e das toadas, viu-se os orixás descerem à terra para dançar, tomando 

emprestado por alguns momentos o corpo dos filhos ou das filhas de santo. Porém, antes de 

iniciar essa segunda parte da festa, Cisa, a mãe pequena da casa, de pé, juntamente com alguns 

integrantes da festa, entoaram um cântico à capela. Uma oração em forma de música, cujo 

objetivo era convidar os orixás a descerem ao plano terreno. Após a execução da oração o 

grupo se dispersou e alguns, como a sacerdotisa, retirou-se por alguns instantes para o interior 

da casa e dirigiu-se ao peji, ali era aguardada a chegada dos orixás, retornando a “latada” em 

alguns momentos especiais para dançar com alguns de seus filhos ao incorporarem seu orixá. 

Enquanto isso, na “latada”, ao som dos tambores e das cabaças, que tocavam em 

ritmo acelerado, a comunidade dançava e cantava. Neste segundo momento da festa, qualquer 

integrante do sexo masculino podia tocar os tambores, como qualquer mulher poderia tocar as 

cabaças.  As coreografias executadas pelos dançantes, fossem homens ou mulheres (virgens ou 

não), possuíam um caráter mais livre, ou seja, não existia rigor na execução da dança ritual. As 

pessoas que continuavam dançando até o raiar do dia, faziam as mesmas reverências aos 



74 

 

 

orixás e dançavam por mais tempo, podendo ou não, entrar em transe enquanto dançavam. 

Mas caso este fenômeno não ocorresse, ela passava a vez para outra pessoa que entrava na 

“latada” e continuava dançando, e assim, este bailado se repetia até que, uma ou mais pessoas 

entrassem em transe.  

Quando as mulheres entravam na “latada” para dançar e, entre ela a “Alôxa”, não 

traziam mais o xale como fizeram na primeira roda, nem recebiam mais as moedas por parte 

daqueles que assistiam as performances. Elas estavam ali para dançar com seu orixá. Assim, 

com leveza e graciosidade, esperavam o fenômeno do transe que, às vezes, não era desfrutado 

por todas.  

Porém, entre aquelas que participavam do fenômeno, percebia-se que as mulheres 

quando possuídas por seu orixá, dançavam com expressão de alegria e deslizavam com mais 

suavidade na “latada”, uma ou outra se mostram mais indispostas durante a execução da 

dança. Já os homens, quando possuídos por um orixá, eram frenéticos, rápidos e carregavam 

em seus rostos uma expressão de dor, não tão visível entre as mulheres.  Os membros da 

“Irmandade” quando possuídos eram amparados por outros do grupo que não estavam em 

transe para não deixá-los cair literalmente no chão. Com a ajuda desses indivíduos que lhes 

ajudavam quando em transe, recolhiam-se sempre de frente para a orquestra e de costa para o 

peji, retornavam em seguida para dançar na “latada” ao som de uma toada específica do orixá. 

Depois de dançarem retornavam em definitivo sempre de frente para a orquestra e de costa 

para o peji. No entanto, observou-se ainda que tanto o sexo masculino quanto o feminino ao 

dançarem, possuídos por seu orixá, tomavam de um modo expressivo outro indivíduo que não 

estava em transe, sendo possível a este, que entrou na dança a convite do orixá, entrar também 

em transe. 

Outro fato que chamou a atenção é o modo como se comportavam as pessoas em 

transe. Em sua maioria elas dançavam e, por mímica, algumas delas tentavam dizer algo a 

alguém em especial ali, que podia ser, por exemplo, um dos membros de sua família ou outra 

pessoa qualquer. Quando Cisa, a mãe pequena e descendente de “Ti Herculano”, dançou em 

transe, ela procurou os filhos e netos e os reuniu: beijando-os, abraçando-os e os trouxe ao 

centro da “latada” para dançar com ela. Quando não eram seus familiares, ela se dirigia a uma 

pessoa em especial e lhe cumprimentava, abraçava ou tocava sua testa. Assim, corriam as 

horas e a madrugada se aproximou e uma sequência de transes pôde ser vista, algumas mais 

frenéticas que outras, mas todas guiadas pelo toque dos tambores e as cantigas que falavam 

sobre determinado orixá.  
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Para compreender melhor esta cena festiva, evoca-se Santos (2005), que afirma 

que as cerimônias públicas são marcadas por um grande contentamento entre seus 

participantes que estão diretamente ligados à musicalidade do ritual. Contudo, essa alegria 

acontece pouco a pouco até atingir seu grau maior, que é quando as entidades, movidas pela 

música, descem à terra para celebrarem com os mortais com muita dança. Pode-se afirmar, 

pois, que à medida que novos cânticos são efetuados e mais pessoas do grupo entram em 

transe, a atmosfera do ambiente muda completamente e o entusiasmo e a alegria tomam o 

lugar. Desse modo, conforme a pesquisadora, que também observou uma festa em 

determinado terreiro, entende-se que:  

 

Quando teve início o xiré, o quadro que se delineou perante meus olhos 

apresentava uma cena pouco estimulante, as filhas-de-santo adentraram ao 

salão exibindo cansaço em suas fisionomias, eram em sua grande parte 

mulheres de meia idade que se movimentavam sem entusiasmo aparente. A 

dança executada por elas, naquele momento, apresentava movimentos 

contidos, cadenciados pelos pés que praticamente se arrastavam pelo salão. 

No entanto, na medida em que novos membros foram integrando a roda 

ritual, que novos cantos foram sendo entoados sucessivamente um após o 

outro, e os primeiros transes foram desencadeados, a atmosfera da cerimônia 

mudou completamente; o entusiasmo e a alegria foram contagiando a todos, 

oficiantes do culto e o público da festa. As danças passaram a ser executadas 

com mais graciosidade, podia-se ouvir os cantos entoados pelos membros da 

comunidade local, que se faziam presentes naquela ocasião, formando um 

único coro com os filhos-de-santo da casa. [...] A energia coletiva produzida 

na festa pode ser interpretada como fluxo que atingem seu momento de 

maior intensidade durante a dança pública dos orixás. Nos momentos de 

maior fluxo, os oficiantes do culto movimentam-se mais ativamente, com 

mais graciosidade, esmeram-se na execução da coreografia, o coro canta 

mais alto, os atabaques são percorridos com mais rapidez. Toda a cerimônia 

pública desenvolve-se como um drama, possui seu público, seu 

desenvolvimento, seu clímax e seu epílogo. (SANTOS, 2005, p. 86) 

 

 

A madrugada surgiu e com ela o cansaço que tomou conta de todos. Algumas 

pessoas se recolheram para dormir, ficando a “latada” praticamente vazia. Momento em que 

se imaginava que a festa se encerraria por falta de pessoas para dançar e tocar. Contudo, 

surgiram de um dos cômodos da casa duas mulheres e entraram em transe, iniciando assim, a 

homenagem a Iemanjá. Com os cânticos que faziam referência à entidade, as pessoas 

começaram a retornar à “latada”, algumas delas carregavam faixas de tecido branco e duas 

toalhas dobradas de modo que lembravam uma estola: uma branca de linho e outra de renda. 

As faixas de tecido branco foram rapidamente atadas à cintura dos participantes, incluindo as 

das duas mulheres em transe que passaram a segurar as toalhas sobre seus braços durante toda 

aquela parte do ritual. Elas foram colocadas sentadas, enquanto a Alôxa tomou a toalha 
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rendada dos braços de uma das mulheres que estava em transe e se pôs a dançar com ela em 

seus braços, repassando aos outros que também procederam do mesmo modo. Porém, só 

podia segurá-la e com ela dançar, aqueles que estivessem atados com a faixa. Assim, entre um 

dançante e outro, a toalha era devolvida à “Alôxa” que repetia a dança ritual, repassando a vez 

àquele que ainda não tinha dançado. 

Observou-se que naquele momento somente as duas mulheres permaneciam em 

transe, serenas como se estivessem dormindo, uma delas ainda segurava a toalha, enquanto a 

outra continuava com os braços estendidos com se estivesse segurando a toalha que estava 

sendo usada pelos dançantes. Quando todos os presentes dançaram, a “Alôxa” devolveu a 

toalha aos braços da mulher de onde ela tirou. As faixas que antes atavam as pessoas foram 

dobradas ao meio, fez-se um nó e foram penduras no braço direito dos dançantes. Cantando as 

toadas, formou-se uma ciranda para onde as duas mulheres foram conduzidas e aí 

permaneceram dançando, enquanto os nós das faixas foram desfeitos formando-se 

posteriormente com as mesmas um entrelaçamento com elas, ficando suspensas pelos braços 

sob as duas mulheres em transe. Depois de alguns minutos dançando com este entrelaçado sob 

a cabeça das mulheres, a ciranda se desfez, elas se recolheram para dentro do quarto dos 

santos e as toalhas e faixas que antes eram carregadas pelas mulheres em transe, foram 

recolhidas pela “Alôxa”, enquanto as demais faixas que ataram os demais componentes do 

grupo foram recolhidas pela primeira “Omodê”. Minutos depois, quando os primeiros raios do 

sol afastaram a escuridão da noite, os tambores silenciaram-se ao comando do patrão.  

É importante esclarecer que na casa Nagô em Laranjeiras, a homenagem que se 

faz a Iemanjá, normalmente durante a madrugada, somente três mulheres podem entrar em 

transe. As toalhas que elas carregam durante aquele momento diz respeito há uma hierarquia 

que há entre as mulheres que incorporam a entidade naquele momento, mas sobe a hierarquia 

não me foi permitido saber, tratando-se de um segredo que nem todos os membros da 

“Irmandade” têm conhecimento. As faixas com as quais os dançantes são atados não fazem 

menção ao transe destas mulheres, usa-se tanto as toalhas como as faixas em homenagem a 

duas entidades: Iemanjá e Oyá “Fereguim” (Oyá menina), que corresponde a Santa Bárbara 

Virgem. Segundo relato da mãe pequena da casa, dançar com as faixas e toalhas simboliza o 

mesmo que dançar com Iemanjá e com Oyá “Fereguim” (oyá menina). Estas mesmas faixas 

são usadas durante o Fereguim, quando as crianças, os adolescentes e as virgens da 

“Irmandade” saem do peji carregando os orixás em suas mãos, tendo como suporte, as 

mesmas faixas que são usadas na homenagem a Iemanjá. 
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O último dia festivo na “Irmandade” foi encerrado com um rito processional que 

recebe o nome de Fereguim, e está dividido basicamente em dois momentos: a saída dos 

santos do peji e o fechamento da roda pela “Alôxa” da casa. Ele deve ser realizado antes do 

pôr do sol, já que os orixás não podem está fora do peji durante a noite. Assim sendo, a 

“Alôxa” entrou na “latada” cantando e dançando ao toque dos tambores e das cabaças e se 

dirigiu a cada um dos que estavam na roda (adultos, adolescentes e crianças), e com seu 

ombro cruzou o ombro direito e esquerdo de cada um dos presentes. Prosseguindo, as crianças 

se recolheram ao peji, pois logo em seguida voltariam à “latada” portando em suas mãos as 

figuras representativas dos orixás. Antes, porém, fez-se uma pequena pausa e a cozinheira 

apareceu na porta da “latada” trazendo em forma de rolo, um lençol branco, e preso a ele, seis 

hastes de madeira que lhe deu forma de um Pálio ou Umbela
18

·, mas que o Nagô em 

Laranjeiras o chama de Alá. Ela, com a ajuda de outras cinco mulheres, desamarraram, 

desenrolaram e o abriram deixando-o suspenso e, logo em seguida, passaram por baixo dele 

crianças, adolescentes e as virgens da “Irmandade” carregando os Orixás. Para o Nagô em 

Laranjeiras o Alá é símbolo de proteção. Cobrem-se com o Alá branco (pureza) os ícones 

sagrados que representam os orixás para preservar sua pureza. Mesmo no peji, o Alá é 

estendido sobre os orixás. 

Assim, enfileirados e portando em suas mãos os ícones sagrados, os rapazes da 

primeira fila exibiram estes ícones que traziam em suas mãos acomodados a uma faixa branca 

que lhe servia de suporte (as mesmas faixas presentes na homenagem a Iemanjá). Na segunda 

fila estavam os menores: meninos e meninas que também traziam em suas mãos figuras que 

representavam os orixás e, na última fila, as virgens carregando as imagens sagradas. Neste 

pequeno cortejo a sacerdotisa entrou de costa para a “latada” e assim permanece durante todo 

o tempo em sentido oposto aos dos demais, mas de frente para uma imagem de Santa Bárbara 

Virgem – emoldurada em um quadro decorado por um ramo de flores brancas (símbolo de 

pureza na casa Nagô de Laranjeiras) –, que foi carregado neste momento da festa por uma de 

suas “Omodês”. As filas formadas pelas crianças e adolescentes foram cuidadosamente 

transformadas em uma ciranda onde a “Alôxa” entrou em sentido anti-horário, permanecendo 

assim até que esta se desfizesse.  

As principais entidades mágicas e objetos sagrados presentes no cortejo foram: 

uma cruz de madeira, um bastão, um machado de madeira decorado com penas de aves 

(galinha), uma espécie de faca, também em madeira, um busto, esculpido em madeira, que 
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 É uma cobertura portátil, suspensa por seis hastes, semelhantes àquelas usados pela Igreja católica nas 

procissões para cobrir os sacerdotes ou Santíssimo (baldaquino). 

 



78 

 

 

representa Xangô – uma vez que este possui um martelo em sua cabeça, símbolo desta 

entidade mágica. Além dessas imagens aparecem no desfile os santos católicos Cosme e 

Damião – que nas religiões afro-brasileiras representam Ìbejì ou Ìgbejì19·. Uma imagem que 

representava Iemanjá, uma pequena réplica da basílica de Nossa Senhora Aparecida e alguns 

ícones de pequeno porte de seres mágicos. A cruz de madeira e a replica da Basílica de Nossa 

Senhora Aparecida fazem referência a ligação da “Irmandade” com a igreja católica, a faca de 

madeira (Obé) representa o instrumento com o qual se faz os sacrifícios dos animais e o 

bastão na verdade é o cajado de Ogodô. Que segundo Dantas (1988, p. 260) na casa Nagô 

“[...] é considerado o mais importante de todos os orixás, tendo seu correspondente no 

Santíssimo Sacramento. Por outros lugares, como na Bahia, Ogodô é dado como um dos 

Xangô”. 

Depois do desfile com os orixás, os jovens que carregavam os ícones sagrados 

saíram da “latada” de costa para o peji, como fazem as pessoas quando entram em transe, e lá, 

depositaram os orixás. O Alá foi fechado e novamente enrolado e atado pelas mulheres que o 

sustentaram durante todo o ritual. Ao retornarem para o espaço festivo, o tom do ritual era 

descontraído e não havia mais um caráter rígido. Todos riam, pulavam, dançavam.  

A cerimônia prosseguiu com a dança da cozinheira, a senhora Elizabete que, por 

estar envolvida com os afazeres da cozinha, não teve tempo de entrar na “latada” para dançar 

como fizeram os outros participantes. O momento de sua dança pode ser descrito como um 

compacto do que fora a dança ritual da qual os integrantes do grupo participaram. Isto se 

explica tendo em vista que as pessoas já estavam cansadas e só restava uma pessoa que ainda 

não dançara. Então a cozinheira foi breve no ritual: reverenciou os orixás, e faz sua 

performance como todos no dia anterior. Dança com a “Alôxa” que lhe entregou a moeda e 

voltou a dançar sozinha, ocasião em que foi presenteada pelos demais integrantes do grupo 

com moedas. Feito isso, ela saiu da “latada” enquanto a Alôxa também fez um pequeno solo 

encerrando-o com um sutil toque no tambor mestre. Por ocasião do Fereguim, além de portar 

suas roupas tradicionais, a Alôxa acrescentou à sua vestimenta uma estola de renda branca e 

um cordão de metal que envolveu sua testa, tendo preso a ele moedas. Segurava em suas mãos 

o cetro (ou bastão), que também é decorado com moedas, e o Dogum.  

Antes do encerramento, a sacerdotisa retornou a “latada” com uma miniatura de 

uma enxada e um pequeno chicote. O “patrão” e a “Alôxa” fizeram um solo com uma 

pequena enxada, simulando o trabalho e todos os integrantes da casa repetiram a dança. O 

significado da dança está ligado ao trabalho, ou seja, o gesto feito pelo “patrão” serve para 
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 Divindades gêmeas protetora dos gêmeos. 
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informar de que todos devem trabalhar para alimentar seu corpo físico, sustentar sua casa e 

sua família. Enquanto a mesma dança feita pela sacerdotisa quer informar que, enquanto a 

comunidade trabalha para o sustento do corpo físico, ela intercede junto aos orixás pelo 

sustento espiritual de que cada um dos seus filhos precisa para enfrentar o mundo. O 

Fereguim terminou com um rápido solo de Bárbara, todos a aplaudiram e gritaram: “Viva a 

Santa Bárbara”! Todos se levantaram, se abraçaram e se beijaram, desejando uns aos outros, 

sorte, vida e saúde. 

Por mais simples que pareça uma religião, ela é repleta de símbolos que, com seus 

múltiplos significados, acompanharão o homem em toda a sua trajetória. Eles constituem a 

menor partícula de um ritual, mas preservam os caracteres exclusivos da cerimônia, sendo 

mais compreensíveis dentro dos contextos ritualísticos. Este tema fascinou importantes nomes 

da antropologia como Arnold Van-Gennep, Victor Turner, Émile Durkheim, Clifford Geertz, 

Edmund Leach, Mariza Peirano, dentre outros, que se debruçaram sobre o estudo dessas 

temáticas. Alguns, dentre os citados, detiveram-se mais aos rituais, enquanto outros se 

preocuparam em focalizar mais os símbolos, porém, independente da preferência de objetos 

de análise dada pelos estudiosos, entende-se que foi a partir dos estudos efetuados por esses 

autores que houve uma maior possibilidade de se compreender amiúde a questão em foco. 

Sendo assim, as análises que foram feitas sobre ritual e simbolismo serão usadas para melhor 

enxergamos a importância que se deve dar ao ritual acima descrito.  

Gennep (1978) traz o seu entendimento de ritual, decompondo-o em partes 

invariantes, que poderiam ser mudadas de acordo com aquilo que o grupo desejasse realizar. 

Turner (2005), por sua vez, concebe o ritual como uma conduta formal sendo referenciado por 

crenças em poderes místicos, enquanto Durkheim (2003) e Geertz (1978) esboçam seu 

pensamento sobre símbolos. E de acordo com o entendimento de Leach (1996), o ritual é visto 

como uma linguagem por meio da qual os indivíduos dizem algo sobre o grupo. Contudo, são 

as palavras de Peirano (2003, p. 11) que melhor clarificam o ritual e os símbolos num mesmo 

contexto quando diz: 

 

O ritual é um sistema cultural de comunicação simbólica. Ele é constituído 

de sequências ordenadas e padronizadas de palavras e atos, em geral 

expressos por múltiplos meios. Estas sequências têm conteúdo e arranjos 

caracterizados por graus variados de formalidade (convencionalidade), 

estereotipia (rigidez), condensação (fusão) e redundância (repetição). A ação 

ritual nos seus traços constitutivos pode ser vista como “performativa” em 

três sentidos; 1) no sentido pelo qual dizer é também fazer alguma coisa 

como um ato convencional [como quando se diz “sim” à pergunta do padre 

em um casamento]; 2) no sentido pelo qual os participantes experimentam 

intensamente uma performance que utiliza vários meios de comunicação [um 
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exemplo seria o nosso carnaval] e 3), finalmente, no sentido de valores 

sendo inferidos e criados pelos atores durante a performance [por exemplo, 

quando identificamos como “Brasil” o time de futebol campeão do mundo].  

 

Sem dúvida alguma o conceito de ritual que nos é dado por Peirano é elucidativo, 

pois como a própria autora destaca, o ritual é uma linguagem por meio da qual o sistema 

cultural de uma dada sociedade pode ser evidenciado por meio de seus símbolos. Eles 

funcionam como uma “escola” e, por isso, são pensados para o coletivo e tem por objetivo 

difundir e perpetuar valores, tendo como característica marcante a repetição. As repetições 

ritualistas têm duas finalidades: a primeira é permitir que a coletividade identifique o que ele 

quer transmitir e segundo possibilita confiabilidade ao grupo. Pois, assim percebido, a cada 

vez que os rituais forem efetuados a impressão pessoal de cada um do grupo é de que há um 

compromisso entre as pessoas envolvidas neles, isto é, que há uma solidariedade grupal. 

Mas os rituais não comunicam apenas por meio dos símbolos que podem assumir 

vários significados, eles comunicam também através de gestos, palavras e ações. Assim 

entendido, alguns exemplos nos é dado observando as festas na “Irmandade Santa Bárbara 

Virgem” que são aqui arrolados para melhor esclarecer a questão. Durante as festas públicas, 

quando grande parte do corpo de membros está presente, pode-se identificar como o ritual fala 

aos seus membros por gestos. (1) Quando por ocasião da dança ritual todos os dançantes 

inclinam-se diante dos tambores reverenciando as entidades as quais aqueles instrumentos 

foram consagrados. Este gesto é repetido todas as vezes que qualquer indivíduo entra na 

“latada” para dançar, mas não é o único. Neste campo há uma variedade deles. (2) O ritual 

fala por palavras quando no intervalo entre a primeira e segunda roda há uma pequena pausa, 

quando alguns membros entoam, à capela e em uma língua africana, uma oração convidando 

os orixás a descerem à terra. (3) E por último, o ritual se expressa por meio das performances 

ali executadas. 

Portanto, o ritual festivo de uma determinada sociedade, revela seus valores, sua 

visão de mundo, sua identidade, através dos símbolos, palavras, gestos e ações. Neste sentido, 

conforme entendimento de Turner (1974, p. 6), entende-se que o “[...] Ritual é uma tentativa 

de compreender algo desse processo social total [...]”, que é uma determinada estrutura social.  

No tocante aos símbolos rituais, pode-se afirmar, portanto, que eles não podem ser 

estudados sem uma relação com a estrutura social, pois os símbolos desempenham o papel de 

ajustar e controlar a sociedade por meio do ritual. Ou seja, entende-se que o símbolo é uma 

força que opera a favor da manutenção da ordem estrutural do grupo. Esse processo ocorre a 

partir da dramatização dada pelo símbolo nos rituais, onde a comunidade assiste e relembra 
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seu papel dentro da estrutura social. Percebe-se que os símbolos, “[...] estão essencialmente 

envolvidos com o processo social [...].” Entende-se, pois, que “[...] o símbolo ritual 

transforma-se em um fator de ação social, em uma força positiva num campo de atividade 

[...]” (TURNER, 2005, p. 49). 

Portanto, o autor constata que os estímulos dados pelos símbolos para a ação 

social ocorrem porque eles são dotados de poder e autoridade, tendo efetivamente capacidade 

de guiar os indivíduos que mantiveram contato com ele e os conduzir na direção desejada. Por 

sua força, coage os membros do grupo a praticar uma ação que efetivamente é esperada. “Os 

símbolos, em resumo, têm uma função oréctica (orectic) quanto uma função cognitiva. Eles 

produzem emoções e expressam e mobilizam desejos.” (TURNER, 2005, p. 90). Desse modo, 

percebe-se que a função social dos símbolos é relevante, pois é dentro do contexto ritualístico, 

que o símbolo torna visível aquilo que parece invisível, torna patente o que não é. Logo, 

constata-se que um dos papéis desempenhado pelos símbolos conforme Turner (2005, p.84), 

 

[...] é fazer visível, audível e tangível crenças, ideias, valores, sentimentos e 

disposições psicológicas que não podem ser percebidas diretamente. O 

processo de tornar público o que é privado, ou tornar social o que é pessoal, 

está associado como o processo de revelar o desconhecido, o invisível ou 

oculto.  

 

Outro dado importante na obra de Turner (2005) diz respeito às propriedades dos 

símbolos rituais que ele divide em três: condensação, unificação de significados díspares e a 

polarização de significados. A primeira propriedade consiste em um mesmo símbolo 

representar ao mesmo tempo mais de uma coisa ou ação; a segunda propriedade, a unificação 

de significados díspares, consiste, em virtude de suas qualidades, reunir ideias e 

acontecimentos variados. A última propriedade e não menos importante, a polarização de 

significados, que está dividida em dois polos: polo ideológico e o polo sensorial. Turner 

explica que no polo ideológico, “[...] encontra-se um agregado de significata que se referem 

aos componentes da ordem moral e social.” (TURNER, 2005, p. 59). Vê-se, pois, que é no 

polo ideológico que se encontram os valores que regem e, portanto, ajustam a sociedade como 

um todo. No segundo polo, que Turner chamou de sensorial, “os significatas são, usualmente, 

fenômenos e processos naturais e fisiológicos”. Aqui entendido como sendo algo exterior ao 

símbolo. 

Ainda dentro desse mesmo pensamento, Geertz (1978, p. 146-149) afirma que um 

sistema de crenças é constituído por uma variedade de símbolos, que transmitem ritualmente 

como verdadeiros, um ensinamento de como o homem deve se portar em sociedade. Aqueles, 
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pois, que estranham tais ensinamentos como legítimos são vistos pelos demais do grupo “[...] 

como estúpidos, insensíveis, ignorantes ou, em caso de infrações extremas, como loucos”. 

Assim, crê-se que, do mesmo modo que Victor Turner, os símbolos são aptos para ordenar um 

mundo desejável, onde através dos “[...] rituais sagrados e nos mitos, os valores são retratados 

não como preferências subjetivas, mas como condições de vida impostas, implícitas num 

mundo com uma estrutura particular”. A partir da constatação realizada por Geertz (1978), 

observou-se que os homens são dependentes dos símbolos, porque eles funcionam como um 

guia em suas vidas. Deste modo, podem adaptar-se a qualquer coisa em suas vidas, menos a 

viver sem os símbolos, pois sem eles suas vidas seriam um caos, assim sendo, entende-se que,  

 

O homem tem uma dependência tão grande em relação aos símbolos e 

sistemas simbólicos a ponto de serem eles decisivos para sua viabilidade 

como criatura e, em função disso, sua sensibilidade à indicação até mesmo 

mais remota de que eles são capazes de enfrentar um ou outro aspecto da 

experiência provoca nele a mais grave ansiedade (GEERTZ, 1978, p. 114). 

 

Ainda de acordo com o entendimento do autor, a religião fornece símbolos a partir 

dos quais o ethos de um povo pode ser mais compreendido bem como sua visão de mundo. 

Assim, entende-se que, “[...] a religião fundamenta as exigências mais específicas da ação 

humana nos contextos mais gerais da existência humana” (GEERTZ, 1978, p. 143). É a partir 

desse pensamento que ele procura explicar ethos como um conceito que define um povo 

porque engloba aspectos morais, valores, modo de vida particular de um grupo, e a visão de 

mundo que consiste no conhecimento que se tem sobre si, as coisas e a sociedade na qual os 

indivíduos estão inseridos. A dramatização dos símbolos, através do ritual, oferece aos 

participantes do grupo, normas, modos de como se comportarem no meio social no qual estão. 

“Tais símbolos religiosos, dramatizados em rituais e relatados em mitos, parecem resumir, de 

alguma maneira, pelo menos para aqueles que vibram com eles, tudo que se conhece sobre a 

forma como é o mundo, a qualidade de vida emocional que ele suporta [...]”. Por este 

entendimento, o autor afirma que “[...] os símbolos sagrados relacionam uma ontologia e uma 

cosmologia com uma estética e uma moralidade [...]” (GEERTZ 1978, p. 144). Todavia, é 

necessário esclarecer que os rituais são acontecimentos presentes em todo meio social e 

comunicável por símbolos, não se resumindo, pois, apenas ao universo religioso, mas se 

estendem a outros contextos como rituais cívicos ou militares, por exemplo. No entanto, o que 

interessa no momento são os rituais no campo religioso.  

O entendimento que se tem hoje sobre rituais se deve em grande parte a Van-

Gennep (1978), considerado um dos precursores no estudo do ritual e principal influenciador 
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de outros antropólogos importantes que também se preocuparam em examinar essa temática 

tão rica. Ele esclareceu que os rituais podem ser observados decompondo-os em ritos de 

separação, margem e agregação. Na primeira fase, o indivíduo é simbolicamente afastado do 

grupo. Na fase seguinte, o indivíduo está em transição, logo suspenso das regras morais. 

Nessa fase o noviço é morto simbolicamente para renascer e ocupar um novo lugar na 

sociedade da qual faz parte. A agregação é a última fase, que consiste na consumação da 

passagem de um estado a outro, na qual o indivíduo assumirá oura postura perante a 

sociedade.  “Para os grupos, assim como para os indivíduos, viver é continuamente 

desagregar-se e reconstruir-se, mudar de estado e de forma, morrer e renascer. É agir e depois 

parar, esperar e repousar, para recomeçar em seguida a agir, porém de modo diferente” (VAN 

GENNEP, 1978, p.157). Entretanto, é importante lembrar que nem sempre as três categorias 

aparece em uma mesma cerimônia. 

Roberto da Matta ao apresentar a obra Ritos de Passagem, reconhece a 

importância da discussão trazida por Gennep e comenta: 

 

A grande descoberta de Van Gennep é que os ritos, como o teatro, têm fases 

invariantes, que mudam de acordo com o tipo de transição que o grupo 

pretende realizar. Se o rito é um funeral, a tendência das sequências formais 

será na direção de marcar ou simbolizar separações. Mas se o sujeito está 

mudando de grupo (ou de clã, família ou aldeia) pelo casamento, então as 

sequências tenderiam a dramatizar a agregação dele no novo grupo. 

Finalmente, se as pessoas ou grupos passam por períodos marginais 

(gravidez, noivado, iniciação, etc.), a sequência ritual investe nas margens ou 

na liminaridade do objeto em estado de ritualização (DA MATTA, 1978, p. 

18). 

 

Leach (1996), outro estudioso dos rituais, também colaborou com esta temática. 

De acordo com Lydia Sigaud, que faz a apresentação da obra Sistemas Políticos da Alta 

Birmânia (1996, p. 32), o antropólogo concebe ritual “[...] como uma linguagem por meio da 

qual indivíduos e grupos dizem coisas sobre a ordem social: explicitam as ficções sociais.” 

Para o autor em questão, rito e mito queriam dizer a mesma coisa, não estão dissociados um 

do outro como entendia a antropologia britânica através de autores como Malinowski e 

Durkheim, por exemplo, que enxergavam os mitos e os ritos de modo distinto um do outro. 

Pelo viés da antropologia inglesa “[...] o rito é uma dramatização do mito, o mito é a sanção 

ou a justificativa do rito” (LEACH, 1996, p.76). No entanto, de acordo com entendimento de 

Leach o mito era visto como “[...] afirmação em palavras [...]”. Do mesmo modo, o ritual diz 

a mesma coisa quando é visto “[...] como uma afirmação em ação”. Para melhor se fazer 

entender exemplifica dizendo que se rabiscasse “um diagrama grosseiro” de uma figura que 
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representasse um veículo em uma lousa e escrevesse “[...] embaixo ‘isto é um carro’[...]”, as 

duas informações iriam dizer a mesma coisa. Sendo assim, pela compreensão de Leach “[...] o 

ritual era um complexo de palavras e ações e o enunciado de palavras já era um ritual. O ritual 

tornava-se, assim, linguagem condensada e, portanto, econômica, e o primitivo, um homem 

sagaz e engenhoso” (PEIRANO, 2000, p.7). 

Mesmo admitindo um modo particular de ver o ritual, Edmund Leach (1996) 

segue o mesmo pensamento de Turner (2005) e Geertz (1978) ao mostrar que o ritual tem 

papel importante na estrutura social, pois é através dos símbolos aí dramatizados, que o 

indivíduo reflete sua posição dentro da estrutura social da qual faz parte. Portanto, entende-se 

que o ritual impõe ordem evitando a anarquia do grupo, e acrescenta: 

 

[...] se quisermos evitar a anarquia, os indivíduos que compõem uma 

sociedade devem de tempos em tempos ser lembrados, pelo menos em 

símbolos, da ordem básica que presumivelmente guia suas atividades sociais. 

Os desempenhos rituais têm essa função para o grupo participante como um 

todo; eles tornam momentaneamente explícito aquilo que de outro modo é 

ficção. (LEACH, 1996, p.78). 

 

 

A partir do entendimento que nos é dado pelos autores acima citados, faz-se 

necessário pontuar algumas considerações importantes a respeito do ritual festivo na 

“Irmandade Santa Bárbara Virgem” cujos símbolos têm um propósito ao serem dramatizados 

no ritual. Observou-se que todo o contexto ritualístico foi cuidadosamente pensado para 

ensinar seus membros a se comportarem tanto na primeira roda, onde não há transe, como na 

segunda roda quando os orixás descem ao plano terreno. Por esse viés, constata-se que todo o 

processo ritualístico que ocorre durante a primeira roda tem caráter educativo, ou seja, toda a 

primeira parte da cerimônia festiva ensina aos participantes como se comportar e agir dentro 

da “Irmandade”, indicando as posições de cada um do grupo. Assim, entende-se que mesmo 

que este processo de aprendizagem nunca tenha sido explicitamente dito aos integrantes, o 

que é dito por gestos e ações durante o ritual, vai pouco a pouco se impregnando nos 

participantes, não sendo necessário a estes indivíduos, pensar para se orientar no contexto 

ritualístico e consequentemente dentro da comunidade como um todo, pois as disposições 

para a prática ritualística, já foram incorporadas ao longo do tempo pelas pessoas que tomam 

parte deste universo religioso. 

Percebe-se ainda que as crianças e alguns adolescentes aprendem a dançar e a se 

comportar nas cerimônias quando, por exemplo, são conduzidos à ciranda que é formada no 

início da cerimônia festiva. Ali, de modo alegre e descontraído, eles aprendem os passos que 
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devem ser executados mais adiante quando forem efetuar um solo sozinho. Do mesmo modo 

aprendem que, por serem crianças e tidas como “puras”, suas posições ali dentro são de abrir 

e de fechar a roda juntamente com seus colegas que também tomam parte neste jogo. Mas o 

processo educativo não se restringe somente às crianças que começam a participar das festas, 

ele se estende aos novos membros que integram o grupo, atingindo também aqueles mais 

dispersos que precisam ser lembrados da importância deste momento para o grupo.  

                   O ritual festivo ensina a homens, mulheres e crianças a se comportarem durante a 

festa. Ele diz que todos os integrantes do grupo devem dançar na primeira roda, mas é preciso 

que cada um espere a sua vez e todos devem seguir o modelo que é dado. Modelo este que é 

repetido mesmo quando os orixás tomam emprestado o corpo do fiel para dançar, ou seja, a 

dança ritual se repetirá mesmo quando o agente estiver em transe. Ele ensina ainda que para 

entrar na “latada”, faz-se necessário que o fiel esteja impecavelmente vestido nos seus trajes 

típicos de cerimônias, não sendo permitido aos homens dançarem sem seu gorro e seu avental, 

como as mulheres sem seu lenço e avental e, nenhum dos integrantes ousa a descumprir essa 

norma. Por este entendimento, percebe-se que a posição que o dançante deve se movimentar 

na “latada” é reforçada pela disposição em que se encontra a cadeira da “Alôxa” – colocada 

de costa para o peji ou a posição em que os músicos estão dentro da “latada”, forçando as 

pessoas a dançarem numa posição que, ao entrarem em transe, ela possa se recolher de frente 

para os tocadores e de costa para o peji. Esse mesmo gesto se observa durante o Fereguim, 

quando as crianças entram na “latada” carregando em suas mãos figuras que representam os 

orixás. Elas dançam, formam uma ciranda, mas quando se retiram da “latada” para o peji, 

onde os orixás devem permanecer, elas saem de costa para o peji. Ademais, entende-se que as 

cerimônias festivas são importantes por servirem, dentre outros coisas, para rememorar os 

princípios que norteiam o ethos do grupo e que são expressos durante o ritual festivo, dito de 

outro modo, a festa serve para explicitar aquilo que somente seria visível por meio dela. 

É por ocasião das festas que se pode compreender a importância que é dada aos 

símbolos ali dramatizados, como a moeda que é entregue pela “Alôxa” durante as cerimônias. 

A moeda tem um significado muito forte para o Nagô de Laranjeiras e está presente no bastão, 

símbolo de poder da Alôxa, está presente também numa corrente que a “Alôxa” traz atada a 

sua testa durante o Fereguim. É importante salientar que durante a dança ritual, tanto a 

“Alôxa” entrega uma moeda ao dançante como os demais participantes do grupo. A moeda 

que os participantes entregam ao dançante é uma moeda corrente e, seu valor, é de cardo com 

as condições econômicas daquele que a presenteia. Já a moeda que é dada pela “Alôxa”, não é 

uma moeda corrente, porém seu valor é muito maior que o da primeira, pois, seu valor não é 
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aquele que os olhos humanos enxergam, mas sim aquele que a fé é capaz de atribuir. Ou seja, 

acredita-se que a moeda que é entregue pela sacerdotisa está carregada de uma potência 

mágica e, consequentemente, pode ser usada como um amuleto. Portanto, aquele que a 

recebe, acredita que ela trará sorte, proteção em todos os aspectos de sua vida.  

A moeda entregue pela sacerdotisa da “Irmandade” recebeu esta potência mágica 

porque passou por um processo especial manipulado pela autoridade maior da casa. E aqui, 

chamo a atenção para dois fatos importantes para se compreender o que tento dizer: primeiro, 

entende-se que “[...] os rituais (...) sacralizam os símbolos ao mesmo tempo em que 

contribuem para torná-los sagrados” (PEREIRA, 2008, p. 92). Num segundo momento, o 

evento serve para evidenciar o poder exercido pela sacerdotisa Nagô, uma vez que, somente 

ela porta a autoridade, conferida pelos orixás, para entrar em “contato direto” com os deuses, 

capazes de conferirem as potências mágicas às moedas por meio de um ritual. Assim 

entendido, simbolicamente essas moedas servem para abrir os caminhos dos fiéis em 

momentos de dificuldades. Para os que assim acreditam, ela servirá também como um 

bálsamo ou um antídoto em eventuais necessidades por que passe o indivíduo, por isso ela é 

cuidadosamente guardada pelo fiel. Já a segunda moeda recebida pelo praticante do culto 

Nagô, quando dança na primeira roda, tem função educativa, ou seja, chamar a atenção do 

participante para que ele lembre que tem que fazer a doação de uma moeda e ao mesmo 

tempo lembrá-lo que ele receberá um amuleto em forma de moeda. E assim, a “[...] instituição 

começa a controlar a memória dos seus membros [...]” (DOUGLAS, 2004, p. 151), e desse 

modo, mostrar-lhes a importância e os significados do ritual. Assim, o ritual instrui as 

crianças e aos neófitos, ao mesmo tempo em que o rememora para aqueles participantes mais 

dispersos no culto. 

 

 

3.3 TRAJETÓRIA E RECURSOS PARA OCUPAÇÃO DE UM ESPAÇO 

DE PODER E DOMINAÇÃO 
 

 

Como já fora dito no segundo capítulo deste trabalho, com o falecimento de Maria 

de Lourdes Santos – sucessora de Bilina –, Bárbara Cristina dos Santos assume a liderança do 

Terreiro em 2004, ainda aos 16 anos de idade. Nascida na cidade de Laranjeiras no dia 07 de 

março de 1987, foi adotada com apenas algumas horas de vida pela então “Alôxa” da 

“Irmandade”, passando boa parte da sua vida ao lado de sua mãe, com quem tinha uma 

relação muito boa e pôde aprender com ela muito sobre o Nagô. De temperamento dócil e 
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muito tímida, nunca teve contato com sua família biológica, convivendo apenas com alguns 

parentes de sua mãe, adotando como família seus irmãos na fé. Embora sua mãe tenha tido 

cinco irmãos biológicos, a aproximação maior com a família de sua mãe ocorreu apenas com 

aqueles que mantinham vínculo com o Nagô, enquanto o contato com os demais foi se 

perdendo ao longo do tempo. Assim como suas antecessoras, mantém-se virgem e dedica-se 

exclusivamente ao sacerdócio que lhe fora outorgado pelo orixá maior, o pai da Costa
20

, uma 

vez que, conforme suas palavras é desejo do orixá que a sacerdotisa seja pura e que se 

preserve do contato físico com um homem, dedicando-se unicamente a vida religiosa. Assim, 

a menina Bárbara cresceu como qualquer outra criança de sua idade, inocente às 

responsabilidade que o futuro lhe revelaria anos mais tarde. Em casa e na vida como um todo, 

vivia uma realidade muito simples do ponto de vista econômico, o que não a impediu de 

estudar e cursar uma faculdade, graduando-se em Pedagogia em 2011. 

Pode-se afirmar seguramente que sua mãe a educava tanto para a vida como para 

a religião, já que a casa em que as duas moravam era também um templo, morada dos orixás. 

Maria de Lourdes Santos ou simplesmente Lourdes era a zeladora deste templo e, em muitos 

momentos, os olhares de Bárbara estiveram atentos a tudo o que a sua mãe fazia como 

“Alôxa”. Lourdes também nasceu em Laranjeiras em uma família desprovida de recursos 

financeiros e viveu com seus irmãos por algum tempo na Fazenda Cafuz. Tempos mais tarde 

deixou a fazenda onde vivia, passando a residir por algum tempo na cidade de Laranjeiras 

com Bilina, sua madrinha, indo posteriormente morar em Aracaju com seu pai. Contudo, o 

contato com a “Irmandade” nunca fora perdido, pois se reunia sempre por ocasião das festas 

no terreiro. Assim como seus irmãos, Lourdes não frequentou a escola e trabalhou boa parte 

de sua vida como funcionária pública municipal, diferentemente de sua filha que teve acesso à 

escola logo cedo. 

Ao contrário de muitos da geração e condições de Lourdes, Bárbara viveu uma 

realidade bem diferente daquela vivida por sua mãe, uma vez que, teve mais oportunidades. 

Estas se referem, dentre outras coisas, ao ingresso à escola bem como a posse de alguns bens 

materiais que sua mãe não tivera acesso em sua época. Quanto à sua trajetória escolar, 

estudou na rede pública até a conclusão do ensino médio em Laranjeiras e ingressou 

posteriormente na rede particular de Aracaju somente para fazer a Faculdade, razão que a 

levou a sair mais vezes de casa.  

Embora afirme ser uma pessoa muito presa a casa onde mora, ou seja, não goste 

de sair de casa, foi impulsionada a sair com mais frequência em virtude do curso de pedagogia 
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 “Entidade cultuada no terreiro nagô com características de espírito de antepassado.” (DANTAS, 1988, p. 261). 
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cursado com o estímulo de Cisa. Até o ingresso neste curso superior, Bárbara pensava em 

prestar vestibular para medicina ou biologia, mas como a mãe pequena a inscreveu no 

vestibular escolhendo este curso sem ela saber, resolveu fazer as provas e foi aprovada 

cursando assim pedagogia. Embora não tenha feito o curso que sonhara, identificou-se tanto 

com ele que já pensa em fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. 

Apesar de já ter recebido convite para trabalhar na área que se formou, Bárbara 

ainda não consegui desenvolver suas atividades como pedagoga em virtude dos muitos 

compromissos religiosos que a impedem de exercer uma atividade fora do terreiro, o que não 

quer dizer que a possibilidade de trabalhar fora esteja descartada. Hoje, seus rendimentos têm 

se resumido a alguns aluguéis de imóveis que lhe foram deixados por herança e a 

contribuições de terceiros, que em sua maioria são doações destinadas aos festejos religiosos, 

já que estes são muito dispendiosos. Antes de sua maioridade, tinha também como renda o 

benefício do INSS que fora deixado por sua mãe, que perdera ao completar 20 anos. E, 

durante um período de tempo, a “Irmandade” recebia uma ajuda financeira oriunda de um 

antigo membro que deixou em testamento alguns bens que foram revertidos em dinheiro para 

a sustentação e manutenção da casa, mas o capital oriundo destes bens durou pouco tempo. 

Registra-se também que há os bens herdados por Bárbara de sua mãe, dos quais 

ela retira seu sustento, e os bens da “Irmandade” que são aqueles que ela também administra. 

Ela esclareceu que o Nagô tem bens e estes são de usufruto, ou seja, são bens que não podem 

ser vendidos, não são trocados, porém um indivíduo ou grupo tem direito sobre eles sem sua 

verdadeira propriedade, que na “Irmandade Santa Bárbara Virgens” – são bens dos orixás – 

conforme esclareceu a “Alôxa” que, como zeladora da casa, tem a obrigação de zelar pelos 

bens que a eles pertencem. Ainda segundo a sacerdotisa, embora as autoridades não entendam 

que os bens pertencem aos orixás da casa, ela tem a consciência de que é do orixá, e está ali 

para cuidar também daquilo que são deles. 

A trajetória da sacerdotisa, em sua adolescência, mudaria completamente após 

dois acontecimentos: primeiro a morte de sua mãe e segundo o chamado dos orixás para 

sucedê-la na chefia da casa. Com a morte de Lourdes – referencial maior de família – a 

adolescente ficou aos cuidados de Cisa, tutora e, para ela segunda mãe, que até hoje, mesmo 

maior e capaz, é sua companheira amiga, a quem faz questão de dizer que é seu braço direito 

dentro e fora da “Irmandade”. Já em se tratando da sucessão da chefia do grupo, talvez este 

tenha sido um dos momentos mais difíceis de sua vida, uma vez que, como em muitas casas 

de culto afro-brasileiras e, na “Irmandade Santa Bárbara Virgem” não seria diferente, este 
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espaço de poder seria muito cobiçado e motivo de disputa entre componentes da casa que 

almejavam ocupar este espaço. 

Assim sendo, travou-se alguns embates que dividiu a casa entre aqueles que 

acreditavam que a sucessora de Lourdes deveria ser Maria do Nascimento da Glória (Nini), 

sacerdotisa ainda hoje viva e que fora feita por Bilina, e por este motivo alegavam que ela 

estava preparada para assumir a liderança da casa. Ela possuía seu próprio terreiro, o São 

José, considerado por alguns com as mesmas características Nagô, mas  por outros não, já que 

existem outros elementos que o descaracterizam do nagô defendido por Bilina e suas 

sucessoras, sendo, portanto considerado como “nagô/caboclo”. O segundo grupo assegurava 

que quem deveria ser a sucessora de Lourdes era Bárbara, porém sua indicação era posta em 

xeque, dentre outras coisas, em virtude de sua idade, já que muitos a consideravam muito 

jovem para tanta responsabilidade, “ainda uma menina”. Assim ocorrido, enquanto não se 

confirmava a sucessora de Lourdes algumas festas na “Irmandade” foram realizadas com a 

participação e colaboração de Nini, que ocupava o lugar da “Alôxa” da casa temporariamente 

até a sua confirmação ou não, mas os orixás começaram a expressar sua vontade ao grupo em 

relação à chefia da casa. 

Salienta-se que entre a comunidade Nagô em Laranjeiras, crê-se que os Orixás 

podem se comunicar de diversas formas e era isso o que estava acontecendo naquele 

momento de crise. Segundo relato de membros da “Irmandade”, o orixá fala de diversas 

maneiras: por gestos, através de visões, por meio de mensagens em sonhos ou mesmo fala 

usando o aparelho fonador de alguém. Sua mensagem pode vir por qualquer indivíduo, tanto 

por aqueles que pertençam a “Irmandade” como por aqueles que não estão ligados ao grupo, 

ou seja, há pessoas que não fazem parte da “Irmandade”, mas o orixá encontrando espaço e 

vendo que aquela pessoa pode chegar até o receptor desejado, passa alguma informação e 

conduz este indivíduo até a pessoa desejada para que possa transmitir a informação. Assim 

entendido, dependendo da urgência e necessidade, a pessoa pode entrar em transe e transmitir 

alguma mensagem do orixá ou dependendo de sua sensibilidade ela pode ouvi-lo e, às vezes, 

pode vê-lo.          

Os sinais de que o orixá havia escolhido Bárbara começaram a aparecer após sete 

dias do falecimento de sua mãe. Segundo relato de Cisa e confirmação de Bárbara, uma 

pessoa que não tinha ligações com a casa por nome de Anadir, tivera um sonho – a mim não 

revelado – e procurou a “Irmandade” para relatá-lo, ao examinarem o relato trazido por esta 

pessoa, começou-se a especular que o orixá maior, o Pai da Costa, estaria apontando Bárbara 

como nova “Alôxa”, porém, esperaram outros sinais que vieram em seguida. Em determinado 
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momento, estando o patrão (primeiro Ogã), Cisa (mãe pequena da casa), Nini (candidata ao 

cargo de “Alôxa”) e a própria Bárbara em um culto fechado, um orixá confirma o sacerdócio 

de Bárbara.  

O próximo sinal de que seria Bárbara a escolhida foi dado por outro orixá ao 

incorporar um dos membros da “Irmandade” confirmando Bárbara como sucessora na 

liderança do terreiro e, por último, em uma festa pública, (corte do inhame) Oyá, confirma 

Bárbara na Liderança da “Irmandade”. Faz-se necessário neste momento fazer duas 

considerações aqui: primeiro que a pretendente ao cargo de “Alôxa”, Nini, acreditou nos 

sinais que foram dados pelos orixás, mas dizia que Bárbara seria sim, “Alôxa”, mas depois de 

sua morte, o que não aconteceu; segundo diz respeito às diferenças que foram estabelecidas 

por conta da sucessão na liderança da casa, ou seja, a comunidade ficou dividida em dois 

grupos – aquele que defendia Nini como sucessora de Lourdes e os que acreditavam que 

Bárbara havia sido chamada pelos orixás para exercer o cargo de “Alôxa”. Contudo, embora 

este conflito tenha se estabelecido entre a comunidade, durou algum tempo e se dissipou. 

Hoje, ambas as casas (Santa Bárbara virgem e São José), convivem relativamente bem. 

A partir da confirmação de Bárbara como nova “Alôxa” da Casa, ela passou pelo 

batismo, já que até então, embora fosse integrante ativa, sendo durante muito tempo a 

primeira Omodê da “Irmandade”, ainda não havia passado por este rito de passagem. O 

batismo pode ser aqui entendido como o que em outras religiões (afro-brasileiras) 

corresponde à feitura de santo, podendo haver a raspagem da cabeça e o derramamento de 

sangue de animais. No Santa Bárbara não há este ritual, sendo realizado o ritual do batismo 

quando o crente solicita e, caso esta pessoa ainda seja menor, dever ter o consentimento do 

responsável para que o batismo seja realizado, já que se o indivíduo não possuir recursos 

financeiros para os gastos, estes podem ser custeados pelo responsável. Neste sentido, 

segundo Bárbara, chama-se de batismo, quando a pessoa vai receber o orixá, quando ela vai 

ser batizada com o seu orixá, momento em que recebe a conta do orixá (guias). Sobre o 

batismo, Cisa informa que ele acontece no quarto dos santos e num dia de festas públicas.  

 

O batismo acontece no quarto dos santos. Ali ficam debaixo do alá – pano 

branco rodeado com bicos –, a pessoa que vai se batizar, padrinhos e 

madrinhas. No caso de uma pessoa normal, um padrinho e uma madrinha e 

as quatro pessoas que seguram o alá, ficam lá dentro. Após o batismo, que eu 

já não posso te explicar, que é uma coisa de lá do quarto, saem todos vindo 

para a “latada” – padrinho e madrinha – saem com uma vela acesa que 

significa a luz, vamos todos a “latada”: as quatros pessoas que seguram o 

alá, padrinhos e madrinhas, Alôxa e patrão. Vamos à “latada”, dançamos, 

cantamos a reza do quarto dos santos e nos recolhemos. E aí toda a 

“Irmandade” vai até o batizado (indivíduo que passou pelo rito de 
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passagem), dentro do peji ou na porta dele, para lhe dá os parabéns: seja 

bem vindo! Que santa Bárbara lhe abençoe! Siga seu caminho e venha toda a 

paz com você!
21

  
 

Nem todos que integram o grupo precisam participar deste rito de passagem. O 

batismo é obrigatório para qualquer pessoa que deseje participar da “Irmandade” como 

membro efetivo, e o tempo de duração até esse rito de passagem pode variar de uma pessoa 

pra outra, uma vez que, o indivíduo desejoso de ingressar ao grupo, é convidado primeiro a 

participar das festas onde ele tem um aprendizado dentro da religião: conhecendo os orixás, 

conhecendo tudo aquilo lhe é permitido saber e fazer, já que nem tudo sobre a religião é 

revelado a todos. Há muitas coisas que são restritas aos próprios integrantes. Porém, segundo 

relato da “Alôxa” Bárbara, somente é dado ao membro integrante àquilo que seu orixá 

determina que seja passado pra ele e isso é exatamente o que será feito dentro da casa. 

Entretanto, como já fora dito por outros estudiosos da casa, aqueles indivíduos que são 

descendentes do africano “Ti Herculano”, como a mãe pequena da casa e sua família, não 

precisam passar pelo ritual do batismo, pois já são considerados de sangue nagô em 

decorrência do parentesco com os fundadores do terreiro. 

Em se tratando do batismo de Bárbara que aconteceu do modo semelhante ao que 

fora descrito por Cisa e realizado na casa da Comandaroba – que pertencera ao “Ti 

Herculano” –, é importante salientar que, por se tratar de uma pessoa que assumiria um status 

diferenciado a partir daquele momento, ela teve mais de um casal de padrinhos e durante seu 

batismo foi acompanhada por outras virgens, recebendo ali, depois do batismo, as insígnias de 

chefia do grupo, isto é, o bastão (Exó), que está ornado com moedas e o Dogum (espécie de 

espada de metal); além é claro, de um xale de cor azul, com franjas também azul detalhado 

com flores pintadas em amarelo (elementos que fazem menção aos seus orixás). Assim, todas 

as vezes que aparece em cerimônias públicas, traz, além destes símbolos aqui arrolados, um 

anel em sua mão direita e uma medalha presa a sua blusa como também suas guias 

penduradas ao peito. A partir deste momento, ela deixa de ser simplesmente uma adolescente 

sem maiores compromissos com a casa e passa a ser a maior liderança dentro do grupo, com 

poderes e autoridade sobre pessoas muito mais velhas tanto em idade cronológica quanto em 

idade de pertencimento ao Nagô e, talvez, este tenha sido mais um desafio que ela enfrentaria 

dentro de casa, agora como “Alôxa” confirmada pelo orixá maior, o Pai da Costa. Assim 
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entendido, por ocasião do seu batismo, Bárbara entra no peji como primeira Omodê da 

“Irmandade” e sai coroada como Alôxa. 

O fato de ter sido escolhida ainda adolescente para tamanha responsabilidade 

levantou muitos questionamentos por alguns e surpresas para outros. Mesmo tendo sido 

confirmada como sucessora na liderança da casa, ainda assim, algumas pessoas ligadas ao 

grupo questionavam sua competência em virtude de sua idade, surpresa também para aqueles 

que não a conhecia e ao procurá-la, deparava-se com uma pessoa bem diferente do estereótipo 

de uma mãe de santo conforme a literatura sobre o assunto a descreve, caracterizando-as 

como mulheres madura em idade e que tenham se dedicado durante anos no serviço junto aos 

deuses, portanto, portadora de uma experiência vivida.  

Este fato aconteceu comigo ao iniciar esta pesquisa, quando fui diretamente a sua 

casa para apresentar-me e demonstrar meu interesse em desenvolver este trabalho. Receoso, 

por não conhecer ninguém que pudesse me apresentar, mas ao mesmo tempo consciente de 

que se fazia necessário entrar em contato e estabelecer uma relação de proximidade com 

aquele núcleo religioso, a partir do qual, minha pesquisa poderia ser desenvolvida. Segui 

avante e ligeiramente embaraçado, cheguei à “Irmandade” onde fui recebido por uma jovem 

franzina de semblante tranquilizador em trajes despojados, comum a pessoas que não esperam 

receber naquele momento. Apresentei-me usando o status de professor de história e 

pesquisador da área religiosa, mas surpreso por estar diante de uma sacerdotisa tão jovem. 

Pois, até aquele momento, tinha em mente que uma sacerdotisa deveria ter bem mais idade do 

que aquela que estava a minha frente, tendo em vista que, no meu entendimento a idade era 

importante para o cargo que ela exercia. Contudo, essa impressão parece ter sido aos poucos 

dissipada. 

No segundo contato que tive com a “Irmandade Santa Bárbara Virgem”, ela 

procurou saber mais detalhadamente o que se pretendia estudar e me convidou a participar da 

festa de Xangô, que de pronto me comprometi a visitá-los na ocasião. O momento era 

oportuno, uma vez que, além de aprender sobre a religião, poderia conhecer pessoas, 

praticantes ou mesmo simpatizantes, que frequentassem as festas e, assim, formar uma rede 

de relações com a qual eu pudesse ter acesso a informações que eu não teria dentro da casa – 

o que de fato acabou ocorrendo. Durante aquele e outros momentos festivos, foi possível 

entender o papel de cada um dentro da estrutura religiosa e a importância daquela cerimônia 

inicial que a “Irmandade Santa Bárbara Virgem” chama de primeira roda, que 

performaticamente é usado pela casa como um mecanismo de “inculcação.” Além do hábito 

diário que aquelas pessoas têm com aquela cultura particular, elas acabam internalizando as 
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regras da religião de forma divertida durante as performances, que são executadas tendo 

sempre a ajuda da própria sacerdotisa. Aqui, consegue-se visualizar as disposições de que 

Bourdieu (2007) falou e a importância das instituições no processo educativo de seus 

membros conforme nos informa Douglas (2004, p. 151) ao dizer que a, 

 

[...] instituição (...) proporciona aos seus membros um conjunto de analogias 

com as quais vai explorar o mundo e com as quais vai justificar a 

naturalidade e o aspecto razoável das regras instituídas e consegue manter a 

sua forma contínua identificável.  

 

Feita “Alôxa” e aos poucos incorporando esse novo papel em sua trajetória de 

vida, Bárbara começou a perceber que o modo como as pessoas de dentro e fora da casa se 

dirigia a ela era diferente àquele de antes do novo status que assumira. Neste sentido, durante 

as minhas observações, percebi que aparentemente há um bom relacionamento com a família 

de santo, o que é peculiar a toda mãe dentro desta esfera religiosa, percebe-se que há um 

respeito maior dos filhos ao visitá-la em casa. Pois, estando ela, normalmente bem à vontade 

em uma cadeira ou num sofá, seus filhos entram na pequena sala e, sem cumprimentar 

ninguém, dirigem-se ao quarto dos santos onde estão os orixás da casa e maior autoridade 

também e os reverenciam, voltam então até a mãe segunda maior autoridade aí, toma a sua 

benção, e só depois, cumprimenta os demais presentes.  

Na ocasião das festas públicas, quando os olhares estão sempre voltados para as 

personagens que passarão pelo cenário festivo, a sua figura chama a atenção pela postura em 

que entra na “latada”. Sempre com passos firmes e destemidos, ela adentra ao espaço segura 

do seu papel naquele momento, muito concentrada em cada gesto que faz, a impressão que se 

tem é que, pelo menos por alguns instantes, ela parece esquecer completamente o mundo a 

sua volta, concentrando-se unicamente naquele momento. Porém, apenas parece que seus 

olhos não estão atentos a cada um em sua volta, pois todos esperam cuidadosamente a cada 

gesto dela durante o ritual e ela está sempre atenta a cada um dos filhos ali presentes, 

repreendendo e chamando a atenção do filho com um olhar, se for necessário. No momento 

em que está na “latada” percebe-se que algumas pessoas se emocionam ao vê-la dançar, 

relembrando a antiga “Alôxa” da casa à senhora Bilina, e assim, com leveza e segurança, 

demonstra sua autoridade não só ao orquestrar o ritual festivo, mas como ao administrar uma 

casa com filhos de índoles diferentes. 

Neste sentido, embora tenha dito que os conflitos que se criaram em torno da 

sucessão de Lourdes, sua mãe, tenham se dissipado, neste universo religioso há sempre 

alguma disputa e o processo de legitimação da sacerdotisa é sempre posto em avaliação. 
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Assim, as mais variadas questões podem gerar algum tipo de conflito, levando a “Alôxa” a se 

posicionar para contornar a situação. Sobre esta questão, pude observar um destes 

descontentamentos que levou um membro da casa a criar um constrangimento para a “Alôxa”, 

bem como a aquelas pessoas que estão mais próximas dela. Numa festa pública, Feliciano
22

 

pontuou seu descontentamento em relação a algumas pessoas próximas a mãe de santo, que 

segundo ele estariam influenciando a “Alôxa” na tomada de decisão da casa e, em tom de 

desabafo fala a “Alôxa” dizendo: “... a última palavra aqui é a sua... o orixá escolheu foi a 

você... e se ele te escolheu é porque você tem competência... não é porque você é novinha...”.  

Era perceptível uma luta pelo poder que vinha sendo travada há muito tempo. Poder de 

decisão em relação a alguns assuntos da casa que, no entendimento de Feliciano, deveriam ter 

como palavra final a de Bárbara. 

O clima de alegria e motivação do início da festa foi pouco a pouco se dissipando 

e não se via ninguém cantando ou tocando, mas com os olhos fixos no drama que acabara de 

se instalar. Alguns membros da “Irmandade” se retiraram do lugar alegando que a cerimônia 

havia acabado, mas aos poucos se começou a ouvir o som dos tambores e das cantigas. E 

assim, Margarida
23

, entra em transe e ao dançar reúne o grupo em círculo trazendo a 

sacerdotisa – que neste momento apresentava-se com um semblante de preocupação –, para o 

centro da “latada”, indicando por gestos que seu lugar era ali, no comando da “Irmandade”. 

Isso se deduz a partir dos gestos que ela fazia como se estivesse recolocando-a naquele espaço 

central que lhe fora dado pela vontade dos orixás. Bárbara fica visivelmente abalada com o 

que ouvira de Feliciano, e ao mesmo tempo surpresa por todo aquele desabafo que fizera em 

uma festa pública, mas continuava na “latada”. Perseguindo, Antônia
24

 possuída por seu 

orixá, dançou com um semblante de tristeza e amargura, olhando a todos com tristeza, 

distância e fazendo gestos. Ela fez gestos que podem ser entendido como sendo de consolo a 

Alôxa, quando encosta seu rosto no colo dela e lhe abraça. Em outro momento, Nanã desce à 

terra e em sua dança ritual, acaricia com o seu rosto as pernas de Bárbara e ambas se recolhem 

para o peji.  

Uma semana depois do ocorrido, estando quase tudo pronto para se reiniciar a 

festa, viu-se a comunidade de fiéis que aos poucos foi se acomodando nos bancos de madeira, 

os tocadores foram chegando e finalmente quando parecia que se iniciaria a festa pública a 
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  Nome fictício dado ao agente descontente. 
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  Nome fictício. 
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sacerdotisa, ligeiramente tensa e muito séria, dirigiu-se a mim e depois a outro senhor e pediu 

que nos retirássemos daquele local para uma sala ao lado da “latada”. Ela se colocou no 

centro da “latada” e em tom de desabafo a respeito do que estava acontecendo dento da 

“Irmandade”, falou em voz alta para todos: “Estou insatisfeita com o que aconteceu aqui na 

semana passada”. E acrescentou que estava de mãos dadas com aquelas pessoas que lhe 

estavam mais próximas e que com elas continuaria e acrescenta: “Estou farta com 

comportamentos como o da semana passada, eu nunca levantei a minha voz aqui dentro... E 

quero que saibam que quem manda aqui sou eu... E espero que isso não se repita... Caso não 

queiram permanecer, eu ficarei aqui, mesmo que seja com um tambor e uma cabaça...”.  

As contestações feitas à “Alôxa” mexeram profundamente com a estrutura da casa 

e da própria sacerdotisa que viu a necessidade de contornar a situação e legitimar o seu poder 

perante o corpo de fiéis e a sociedade ali presente que presenciou o ocorrido. Desse modo, ela 

aproveitou que o grupo estava praticamente todo reunido, levantou a sua voz, fazendo-se 

ouvir e disse: “... Quem manda aqui sou eu... A última palavra é a minha...”. Depois do 

desabafo voltei ao meu lugar, de onde fomos gentilmente convidados a deixá-lo 

momentaneamente. A festa começou e a orquestra ritmada por tambores e cabaças se 

misturou à melodia das cantigas que foram entoadas pelo grupo com um grande 

contentamento. As crianças entraram na roda, a sacerdotisa faz seu solo com esmero, falando 

às suas auxiliares por gestos para que tudo saísse perfeito naquela noite e, com firmeza, 

cumprimentou a cada um dos integrantes da “Irmandade” e alguns dos visitantes. Percebeu-se 

que seu solo foi demorado e seus movimentos mais bem executados que em outras ocasiões 

que assisti. Nesta atmosfera, todos pareciam concordar e reconhecer a sua autoridade e seu 

papel ali dentro e por isso, sob seus olhares, mostraram a mesma dedicação e vivacidade que 

ela ao cantar, tocar e dançar. Demonstrando, desse modo, que reconheciam e se submetiam à 

sua autoridade. 

Toda a descrição acima analisa a ascensão da “Alôxa” a partir de sua trajetória, 

entendida aqui pelo viés bourdieusiano. Sabe-se que para cada tipo de campo há um capital 

preponderante e, no candomblé, locus de interesse neste trabalho, mais especificamente na 

“Irmandade Santa Bárbara Virgem” em Laranjeiras/SE, verificou-se que a espécie de capital 

preponderante e utilizado pela “Alôxa” da referida casa para chegar e se manter no ápice da 

hierarquia religiosa, foi predominantemente o capital religioso, incorporado através de 

aprendizagens feitas desde a sua infância. 

Todavia, isso não quer dizer que não tenha havido outros tipos de capital presente 

neste campo. Este capital foi resultado de um longo processo de aprendizagem pelo qual 
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passou Bárbara antes de se tornar sacerdotisa, uma vez que, entende-se que ninguém se 

constitui padre, bispo, professor ou mesmo bordadeira de modo instantâneo. Sendo assim, 

Bárbara, hoje “Alôxa” conceituada, portadora do capital religioso, o adquiriu a partir da 

experiência vivida ao lado de outrem de quem ela herdou este capital, ou seja, o processo de 

“inculcação” deste capital está para além do discurso, porque ela se entregou por inteiro ao 

processo de incorporação, a ponto deste capital se tornar “[...] uma propriedade que se fez 

corpo e tornou-se parte integrante da ‘pessoa’, um habitus.” (BOURDIEU, 2008, p. 74-75).  

Neste sentido, analisando a vida de Bárbara, percebe-se que toda a sua trajetória, 

mesmo antes de se tornar “Alôxa”, girava em torno da casa de santo. Ela dormia e acordava 

no mesmo espaço onde os orixás eram cultuados e, muitas vezes, presenciou os cuidados da 

“Alôxa”, sua mãe, junto às entidades mágicas, onde rezava, cantava e intercedia junto aos 

orixás, por todos que solicitavam seus serviços religiosos. Isto fica evidente em seu relato 

sobre a infância e adolescência ao lado de sua mãe:  

 

Bem, (...) eu sempre convivi dentro da casa de santo. Minha mãe me pegou 

com meses de nascida. Então, com ela aprendi algumas coisas referentes à 

religião. O nosso tempo era em casa, quando saia era pra ir somente pra 

casas de pessoas da própria religião. (...) Eu fui Omodê, eu era quem dava os 

objetos sagrados a minha mãe durante o ritual e nas festas eu cantava, 

dançava. (...) Olhe, os rituais (fechados) eu presenciava algumas partes 

deles, aprendi vendo. Mas assim, ela começou a me ensinar tudo, quando 

estava mais adoecida. Então, eu passei a fazer algumas coisas que ela não 

podia fazer (...). E meu aprendizado foi este, foi aprendendo mesmo sem 

saber que estava aprendendo. (...) Quando a minha mãe ficou doente 

algumas funções que ela fazia, eu passei a exercer no lugar dela
25

. 

 

Assim, percebe-se que Bárbara como uma agente ativa, tendo passado boa parte 

de sua vida dentro do campo religioso que hoje representa, conhecia mais de perto as “[...] leis 

imanentes do campo leis não escritas que são inscritas na realidade em estados de tendências e 

de ter o que se chama em rugby, mas também na bolsa, o sentido do jogo” (BOURDIEU, 

2004, p. 27). E assim, pelo fato de ter acumulado e incorporado este capital religioso, ocupa 

uma posição de diferenciação em relação aos demais agentes do campo, que também possui 

um volume deste capital, mas não tão significativo quanto o por ela herdado. 

É evidente, contudo, que só o fato de possuir um montante de capital não a fez 

“Alôxa” na referida casa.  Antes de ocupar esse espaço, ela participou de disputas que 

envolveram outros agentes presentes no mesmo campo, que não se mostram “passivos”, antes 

impuseram a força dominadora nesta esfera. Por este viés, entende-se que o campo quer seja 
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 Entrevista concedida por Bárbara em 25 de novembro de 2011.  
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ele político, acadêmico, financeiro ou religioso, está permeado por agentes, detentores de 

certa parcela de capital, que fazem parte do jogo cuja finalidade é o domínio de um 

determinado campo. 

Neste sentido, conforme nos orienta Bourdieu (2004), estes agentes se posicionam 

de acordo com o volume de seu capital e em pontos estratégicos de onde possam criar táticas 

(racionalizadas ou inconscientes) para vencer a disputa. Enquanto lutam, esses agentes (entre 

eles a sacerdotisa) vão formando alianças entre os indivíduos de menor capital e com isso se 

fortalecem. Em se tratando da “Alôxa”, alguns elementos devem ser analisados: (1) ela 

participou das disputas no campo com um significativo volume de capital religioso, 

acumulado por seu vínculo estreito com a antiga dirigente da casa (sua mãe); (2) ela abdicou 

desde muito cedo dos exageros do mundo ‘extramuros’; (3) ela estabeleceu importantes 

alianças com membros da própria comunidade religiosa, ou seja, manteve o capital social 

conquistado por sua mãe e o ampliou dentro de outros círculos.  

 

Uma “Alôxa”, uma mãe de santo, ela tem que tá preparada pra tudo. Então 

com o aprendizado, com o passar dos anos, com o convívio e com os 

ensinamentos que você vai tendo com os orixás, você vai se sentido mais 

segura daquilo que você está fazendo e exercendo dento da casa de santo. 

Acho que foi isso que aconteceu comigo.
26

  

 

*** 

Eu não (...) possuo mérito. Sou boa nisso ou sou ruim nisso. O que uma mãe 

de santo, uma “Alôxa” deve ter é amor ao que faz: dedicação e, sobretudo, 

cuidar dos orixás. Eu não tenho mérito, eu tenho uma graça, eu recebi uma 

graça.
27

 

 

É importante esclarecer que durante os anos que antecederam a ascensão de 

Bárbara ao cargo de “Alôxa”, sem perceber, ela estava sendo uma depositária do capital 

religioso. Ela passou sua infância e boa parte de sua adolescência ao lado de sua mãe que era 

“Alôxa” da “Irmandade”, acompanhou-a tanto nos cultos públicos quanto nos privados – 

aprendendo na prática com alguém que tinha muitos segredos guardados a cerca do Nagô e 

que, de certo modo, foram a ela revelados, mesmo que não tenham sido explicitamente ditos, 

mas ficaram guardados em sua memória.  

Quando alcançou a adolescência e passou a ter mais consciência e 

responsabilidade religiosa, tornou-se primeira “Omodê” da casa, ou seja, passou a se 

aproximar com maior dedicação de todos os momentos dos cultos festivos da “Irmandade” e, 
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desse modo, foi absorvendo cada vez mais no corpo e na alma a essência religiosa através do 

que Bourdieu (2007, p. 205) denominou de habitus, ou seja, do: 

 

Produto da incorporação de uma estrutura social sob a forma de uma 

disposição quase natural, freqüentemente dotada de todas as aparências do 

que é inato, o habitus é a vis insita, a energia potencial, a força dormente, de 

onde a violência simbólica, em particular aquela exercida pelos 

performáticos, extrai sua misteriosa eficácia. O hábito também constitui o 

princípio dessa forma particular de eficácia simbólica, a ‘influencia’(de uma 

pessoa – ‘as más influências’ –, de um pensamento, de um autor, etc.), à qual 

muitas vezes se atribui o papel de uma virtude soporífera e cujo mistério se 

esvai quando seus efeitos quase mágicos são referidos às condições de 

produção das disposições que predisponham a suportá-la. 
 

  

Assim entendido, conclui-se que foi dentro deste microcosmo – campo religioso – 

e, através das disposições presentes nesta estrutura, habitus, que não são mecânicas, mas 

plásticas, que a jovem sacerdotisa acumulou o capital suficiente para chegar ao ápice da 

hierarquia da “Irmandade Santa Bárbara Virgem”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

A pesquisa aqui apresentada teve por objetivo estudar a trajetória e os recursos 

mobilizados pela atual “Alôxa” na “Irmandade Santa Bárbara Virgem” em Laranjeiras/SE 

para a ocupação do posto de liderança. Por entender que a discursão giraria em torno da figura 

feminina, buscou-se trazer para o debate o estudo da categoria “gênero”, no qual ficou 

constatado que ao longo do tempo as mulheres com suas narrativas sempre estiveram à 

“sombra da história”. Contudo, o estudo mostrou que esta realidade começou a tomar outro 

rumo somente na segunda metade do século XX com o movimento feminista que 

paulatinamente trazia ao centro das discussões a mulher e sua história, permitindo assim, que 

algumas universidades europeias abrissem suas portas para este debate, até então, sem 

importância. 

Após a entrada das discursões na esfera acadêmica, foi constatado por estudiosos 

desta área que as mulheres tinham uma história diferente da dos homens e, por assim ser 

considerado, deveria ser analisada separadamente das narrativas masculinas, por se tratarem 

de histórias ricas e ao mesmo tempo complexas tanto quanto a história do sexo masculino. 

Desde então, percebe-se que as mulheres e suas narrativas conquistam visibilidade na esfera 

social graças ao reconhecimento que é dado às suas experiências de vida e, assim, elas deixam 

às margem e os prefácios das histórias e passam a ocupar os mais variados espaços dentro da 

esfera social como um todo, não somente como mulheres, agentes que desempenham uma 

função qualquer, mas mulheres com histórias e trajetórias tão importantes quanto a do sexo 

masculino.  

Todavia, as narrativas acerca do feminino, muitas vezes, excluem as questões 

étnicas e religiosas que estejam fora do espectro da mulher branca, burguesa e cristã.  Deste 

modo, a história da mulher negra e sua participação nos cultos religiosos de matriz africana 

expõem uma configuração diferenciada, estas mulheres exercem muitos papéis de liderança, a 

exemplo das grandes Iyalôrixás (mães-de-santo), das Iyakekerê (mãe pequena), Ekédi 

(espécie de dama de honra dos orixás) e, no caso da “Irmandade Santa Bárbara”, as Omodês. 

Ademais, para melhor entender o contexto no qual surgiu a “Irmandade Santa 

Bárbara Virgem”, fez-se necessário conhecer a cidade de Laranjeiras, lugar que durante muito 

tempo foi marcado por um forte dinamismo cultural e econômico, atravessou fronteiras, 

despertando o interesse de muitos até o alvorecer do século XIX. No que tange à cultura, foi 

desde muito cedo um centro difundidor de ideias pelos inúmeros jornais e escolas que ali 
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existiam, destacando grandes intelectuais que ganharam notoriedade em todo o país; já no 

tocante à economia, esta esteve alicerçada tanto na atividade comercial como na indústria 

canavieira. Contudo, embora, em certa medida, o caos tenha se apossado do lugar, Laranjeiras 

manteve-se viva e chegou à contemporaneidade como patrimônio cultural por preservar belos 

exemplares tanto da cultura material como da imaterial. Assim é que, realiza desde o ano de 

1976, o Encontro Cultural – evento que possibilitou o incentivo ao vários grupos folclóricos 

como o resgate daqueles em via de extinção. 

É por ocasião do evento que hoje se vê uma boa parcela da cultura imaterial da 

cidade e do Estado, representada, sobretudo através dos vários grupos folclóricos que 

desfilam pelas ruas do lugar. Entre os vários grupos destaca-se a Taieira que está ligada a 

“Irmandade Santa Bárbara Virgem”. O grupo, além de compor a identidade do lugar, 

identifica também o terreiro Nagô, entre outras coisas, através das cores de suas roupas que 

fazem referências aos orixás cultuados na casa, através da homenagem que é feita aos orixás 

no “porto” (rio Cotinguiba), ou através dos instrumentos que carregam nos cortejos pelas ruas 

(tambor e querequexé). Sua presença nos espaços públicos serviu/serve para expressar a 

identidade religiosa como para minimizar os olhares preconceituosos daqueles que ainda 

cultivam algum tipo de preconceito em relação as religiões de origem africana. 

Dentro deste universo que fervilha cultura, história, identidade e herança africana, 

chegou-se aos personagens que idealizaram o culto Nagô na cidade. Os ex-escravos “Ti 

Henrique” e “Ti Herculano” são os dois grandes responsáveis pela “Irmandade Santa Bárbara 

Virgem”. Assim, constatou-se que desde a segunda metade do século XIX já se praticava o 

Nagô em Laranjeiras no modelo que hoje é apresentado neste trabalho. É bem possível que 

algumas mudanças tenham atingido o grupo no decorrer dos anos, o que é natural, já que as 

identidades na modernidade não são tão fixas quanto a identidade de cem anos atrás, por 

exemplo,  mas acredita-se que a base que norteia o ethos deste grupo tem sido preservada. 

Por último, para a compreensão tanto do Nagô quanto religião e para melhor 

entender o universo onde vivia/vive a atual dirigente da “Irmandade”, fez-se questão de 

analisar as festas nesta casa. A conclusão é que o ritual festivo é de suma importância para o 

grupo, pois através dele os valores identitarios, ideológicos, morais são reafirmados e 

aprendidos pelas novas gerações, ou seja, é a partir das cerimônias festivas que o ethos do 

grupo é dramatizado, cantado, vivido e fortalecido. Além das festas, analisou-se também a 

trajetória de Bárbara Cristina dos Santos bem como os recursos (capital religioso) que foram 

usados por ela para se constituir “Alôxa” na referida casa. 
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Por sua trajetória, percebe-se que a agente aqui analisada, antes de assumir a 

chefia do grupo, fez um percurso tanto dentro do terreiro onde vivia quanto ao lado da sua 

mãe, que também era a dirigente da casa, o que permitiu que ela fosse paulatinamente 

herdando o capital religioso que usaria como recurso para se submeter às leis do campo que 

pretendia dominar. Ademais, a partir do momento que se tornou primeira “Omodê” da casa, 

manteve-se mais próxima dos rituais público e fechado, que jugo ter certa importância, uma 

vez que, estando presente nessas cerimônias poderia acumular mais do capital religioso e, 

consequentemente, ter acesso aos segredos da religião, o que já lhe favoreceria em relação a 

outros do mesmo grupo que não tivesse este privilégio. Observou-se ainda que, se por um 

lado o grupo afirma que uma sacerdotisa é escolhida por “vontade dos orixás”, por outro 

entende-se que o espaço de “Alôxa” é resultado de algumas disputas que ocorrem dentro deste 

campo. Por este entendimento, constatou-se que a trajetória pregressa de Bárbara dentro do 

terreiro e, sobretudo, ao lado de sua mãe, foi fundamental para chegar à chefia do grupo. No 

convívio diário, tanto no terreiro, como ao lado de sua mãe, ela se constituiu sacerdotisa. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista 

 

 

1) Como foi sua infância dentro da Irmandade Santa Bárbara (ISB)? 

2) Como eram as festas Nagôs de sua infância e como você se comportava durante as 

festividades? 

3) No tocante aos ensinamentos religioso, o que sua mãe lhe ensinou?   

4) Que lugar você ocupava nos rituais públicos e privados quando sua mãe estava sob a 

direção da casa? 

5) Em algum momento da sua vida, bem antes de você suceder a sua mãe, você percebeu que 

estava sendo preparada para ser  a “Alôxa”? 

7) Sua mãe, enquanto viva, alguma vez manifestou o desejo de que você fosse  a “Alôxa” da 

casa? Por quê? 

8) Como você se sentia quando recebeu o bastão? 

9) Depois dos orixás, quem é a autoridade máxima na ISB? 

10) Além da consulta aos orixás, a sacerdotisa Nagô precisa consultar mais alguém antes de 

tomar alguma decisão que envolva toda casa?  

11) Qual o papel dos homens na casa? 

12) Qual o papel das mulheres na casa? 

13)  Como é sua relação com os filhos-de-santo da casa? Já ouve algum atrito entre você e um 

filho-de-santo? Por que? E como resolveu a questão? 

14) Quais foram às dificuldades que você encontrou ao se tornar a “Alôxa”? E qual a reação 

do corpo de membros frente a sua escolha? 

15) Quais os méritos que existiam em você e que não existia em outras pessoas do grupo que 

a qualificaram para estar neste lugar? 

16) Se não fosse você, quem mais poderia ter sido a sucessora de Lourdes na ISB? 

17) As moedas devem ter um significado muito grande, elas aparecem muitas vezes no ritual, 

está presente na “tiara” no bastão. Poderia falar sobre elas? 

******* 

 


