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Seguindo um dos eixos que norteia este Grupo de Trabalho,   resolvi elaborar uma 

espécie de balanço, considerando algumas  experiências, observações e   conclusões  

resultantes dos  vinte anos em que intensivamente me dediquei a pesquisar o batuque do 

Rio Grande do Sul, entre 1969 e 1989, quando me mudei para São Luís, no Maranhão.  

O batuque é, das religiões de matriz africana, no estado sulino,  a que mais fielmente 

conserva seus elementos rituais de origem, das regiões da Nigéria e Benin. Entre seus 

adeptos é chamado de “a religião”, estes se  autodenominando batuqueiros. As primeiras 

casas de culto,  supõe-se,  teriam sido fundados nos meados dos anos 1800. 

 Os rituais ocorrem em templos, cada um chefiado por uma sacerdotisa ou sacerdote 

(mãe ou pai-de-santo), que promove as cerimônias litúrgicas e iniciações de fiéis. Estima-

se um total de 30.000 casas, no Estado, considerando-se os  altares domésticos e os templos 

propriamente ditos. O espaço ritual consiste em um salão (onde ocorre a festa, o grande 

cerimonial público de homenagem aos deuses), contíguo ao qual fica o quarto de santo ou 

pejí (onde são guardados os objetos sagrados), e a cozinha, para o preparo dos alimentos 

rituais. Dependendo do caso, acrescente-se o balé, local de culto aos mortos.  

As divindades, os orixás, são invocadas através de cânticos em “africano” (jêje, ijexá, 

oió, nagô, cambinda, denominações êmicas) e toques de tambores. Os chefes de maior 

destaque conhecem-se bem uns aos outros, o  que pode incluir até detalhes íntimos da vida 

pessoal.  Apesar de comporem uma comunidade religiosa, nenhum  chefe tem autoridade 

generalizada sobre os demais, cada qual gozando de considerável liberdade de ação e de 

tomar decisões, em seu ritual. Compõem  uma organização que, como refiro em outro local 

(Corrêa, 1998) lembra a da Grécia antiga ou a que Evans-Pritchard (1978) atribui aos  

Nuer, na África: uma espécie de estado,  subdividido em unidades sem poder centralizado. 

Conquanto, hoje, haja uma quantidade grande de fiéis  brancos, inclusive chefes, a 

maior parte dos integrantes do batuque são negros e muito pobres. As principais entidades 

cultuadas são os orixás, os deuses, e secundariamente os espíritos dos ancestrais religiosos 

do chefe ou ligadas a ele pelo parentesco de santo,  os eguns. Os orixás compõem um grupo 

bastante heterogêneo, homens e mulheres, jovens e velhos, que têm características próprias 

(inclusive uma personalidade divina) e  mantém, entre si, relações de parentesco,  amizade, 

amorosas e  presidem aspectos da vida social,  locais geográficos, fenômenos da natureza.  

Já os eguns, no geral, compõem uma  massa amorfa, embora, em certos casos, possam ser 

identificados às pessoas que eram, em vida.  

 

Optei, aqui,  por descrever, comentar e interpretar    alguns episódios e  situações com 

que me deparei ao longo da pesquisa. Espero que, no seu conjunto,  possam passar uma 

idéia, tanto sobre o  objeto -  o batuque e seus integrantes -  como   da pesquisa em si, além 

dos caminhos que trilhei,  como pesquisador e pessoa, durante estes vinte anos de trabalho.  

Com o  tempo, aprendi a tocar razoavelmente os tambores sagrados,  cantar em jêje-nagô e 
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o básico sobre os rituais em geral, incluído-se os de feitiçaria.  Mas aprendi, também, 

sentindo na pele, que não é fácil seguir à risca alguns pressupostos  do método qualitativo, 

como conciliar a observação participante  com a objetividade, por exemplo
2
.   

É  muito difícil, especialmente em contatos muito longos, como o que experimentei, 

evitar o envolvimento emocional com os pesquisados: meus “informantes”, no geral, 

viraram amigos, amizades que se prolongam até hoje. Quanto mais a observação 

participante é intensa, maior,  é certo, o aprofundamento do nosso  conhecimento sobre o 

pesquisado. Mas, se  levada aos extremos, corresponderia, em tese, à conversão total do  

pesquisador  ao seu objeto, o  que implica, em meu entender, na   perda do necessário 

distanciamento que caracteriza o olhar  antropológico, ou seja, da objetividade. Daí,  

pergunta-se, até que ponto podemos nos envolver com o objeto? Mas há, ainda, outras 

questões, como as do campo da ética: embora certos chefes sejam famosos,  como 

feiticeiros, na comunidade batuqueira,  não posso, em nome da ética,  publicar seus nomes, 

o que não deixa de ser um ocultação  de dados etnográficos. Ou o  fato de  que deve-se 

procurar entender o pensamento dos pesquisados juntamente com eles  -  e cada grupo tem 

suas peculiaridades -,  o que torna ainda mais singulares tais  experiências. Isto, para não se 

falar da aplicação das técnicas, a entrevista, a observação e a história de vida, cujos 

resultados  podem variar conforme o pesquisador. Ou considerar, mais, que os dados 

“falam”, mas ouvir e interpretar tais falas  depende, também, da sensibilidade dos ouvidos 

de quem ouve. Para finalizar – mas  igualmente agravar a questão, convenhamos -, cabe 

dizer que Clifford Geertz (1978) menciona que  o pesquisador, a partir dos dados, deve 

produzir um “texto”, isto é, uma interpretação  inteligível sobre o que percebe. Mas tal  

construção beira os limites da arte.    

Face a tudo isto, penso ser difícil, também, saber se a minha  experiência  pode  ter 

alguma utilidade para outros estudiosos, pois a abordagem qualitativa, que adoto,   faz do 

trabalho de pesquisa quase que uma experiência pessoal e intransferível. Ao mesmo tempo,   

 

Em  função dessas questões e das especificidades do grupo pesquisado, situado,  

assinale-se, num universo totalmente oposto ao meu em todos os sentidos,  e considerando 

subjetividades e  objetividades,  achei conveniente municiar o leitor de  algo  sobre a   

minha história de vida.  

 

Da minha história de vida 

Nascido em Porto Alegre, certas características marcavam meu grupo familiar: classe 

média escolarizada,   descendência relativamente próxima da nobreza do Rio Grande do 

Sul (proprietários de escravos domésticos),  a prática do catolicismo e um viés racista 

muito forte, mais do que o comum entre as famílias locais de  condições semelhantes. 

Quanto ao racismo, examinando muito mais tarde as fotos de minha avó paterna, o elo 

com a nobreza,  revendo suas imagens em minha memória e analisando os traços 

fisionômicos do meu pai e meus,  me dei conta de que provavelmente havia sangue negro 

na família -  algo, aliás, não incomum nas famílias  rio-grandenses deste tipo. O racismo 

familiar, me dei conta,  atuava como uma baliza entre categorias:  os negros eram os outros, 

lá, não nós! Vários indicadores expressavam  esta  realidade, sendo a principal delas a 

ausência de qualquer censura quando nós, crianças, nos referíamos negativamente aos 
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negros. Ou, mesmo descontando a questão da concorrência no mercado religioso, a 

omissão da  família, presente,  quando eu e meus primos,  num piquenique coletivo,  

destruímos a pedradas  um avantajado despacho de praia (mas, declaro: antes, eu, curioso 

de carteirinha,  examinei cuidadosamente o que ali havia, o que, aliás, faria 

sistematicamente no futuro). Muitos anos depois, o fato de eu me dedicar a pesquisar o 

batuque produziu um choque no grupo familiar: o que fazia eu, de uma família como a 

nossa, metido com a negrada batuqueira?    

Em 1969  me inscrevi num curso livre de folclore com a duração de 3 anos. Embora 

houvesse outras disciplinas, meu interesse se restringia apenas às que eram ministradas 

pelo professor Carlos Galvão Krebs, um destacado pesquisador e documentarista da cultura 

popular local e brasileira. Logo no começo do curso comecei a sair, nos fins de semana, 

para localidades próximas de Porto Alegre,  observando, documentando em fotografias e 

entrevistando manifestações culturais populares diversas. Tais atividades eram embasadas 

em umas poucas  noções de pesquisa que aprendera  nas aulas – o resto ficava  por conta do 

raciocínio lógico e do ensaio-e-erro. Em julho do mesmo ano, numa equipe liderada pelo 

professor,   passei quinze dias na região do Chuí, na fronteira  com o Uruguai, também 

coletando dados. Mas algo que marcou definitivamente minha rota, como pesquisador, 

meses depois,  foi presenciar uma festa de batuque.  

Avançando no tempo, cabe dizer que, com  a vivência progressiva junto ao culto, logo 

me dei conta de que a teoria adotada por Krebs, o  difusionismo historicista, pouco  

contribuía para esclarecer a infinidade de questões que cada vez mais assolavam  minha 

incipiente carreira.  Foi, então, que li o “Estudos de Folk-Lore” de  Arthur Ramos (1958), 

que  aplicava a teoria psicanalítica à cultura popular. O livro significou, para mim,  

sobretudo o fato de que havia, sim,  outras alternativas teóricas a estudar.  Foi então que 

resolvi retomar contato com um amigo de infância, o médico psicanalista Ronaldo Moreira 

Brum, um sujeito extremamente inteligente, informado e culto. A partir daí, o que se 

estendeu por vários anos,   começamos a pesquisar o batuque em dupla, comparecendo 

semanalmente a templos e cerimônias, observando, entrevistando pessoas.  Não bastasse 

isto, mantínhamos, várias vezes por semana, conversas  muito livres sobre as observações 

que fazíamos, ao mesmo tempo  nos permitindo viajar sobre os aspectos mais amplos da 

cultura, as relações humanas construídas em torno a ela, a diversidade, relações 

cultura/biologia  etc. Tais conversas, ainda, eram subsidiadas  por leituras especializadas 

que passamos a fazer: ele lia antropólogos e eu, além destes, Freud. Jtamente com ele, que 

trabalhava num grande hospital psiquiátrico rio-grandense, fui protagonista de uma 

experiência interessantíssima: seguindo instruções detalhadas de uma mãe de santo, que 

afirmava (aliás, como outras) “tirar loucos do hospício”, aplicamos um ritual a dois dos 

pacientes, que em poucos dias  receberam alta, por parte do corpo médico do hospital.   

O convívio com o Ronaldo tanto me proporcionou um grande crescimento intelectual 

como me estimulou,  em 1971, dois anos após o início das pesquisas, a ingressar no curso 

de Ciências Sociais da UFRGS. Em 1972, sabendo que na Universidade Federal da Bahia 

havia disciplinas voltadas para assuntos afro-brasileiros, consegui matrícula, ali, durante 

um ano, voltando, depois, para a UFRGS.  Pude, então, observar o candomblé e fazer 

comparações entre ele e a religião sulina.  Mas, o que me abriu, decisivamente,   

possibilidades de  ampliar muito  a visão  sobre o batuque foram as inesquecíveis e belas  

aulas de antropologia do professor Vivaldo da Costa Lima, da UFBA. Seu trabalho sobre a 

família de santo (Costa Lima, 1977), que consegui em xerox, quando ainda em Salvador,  
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forneceu preciosos subsídios para idéias que desenvolvi ao longo dos anos  e se 

consolidaram em minha tese de doutoramento.   

 

O primeiro contato  

Durante o curso de folclore foram mostrados muitos eslaides de cerimônias de batuque 

pelo professor Krebs. Mas uma coisa era ver fotos e outra, contatar com a realidade ao vivo 

e a cores. E foi isto que percebi quando o professor nos levou a uma festa ritual, na noite de  

7 de setembro de 1969, no templo da famosa mãe de santo Ester (Ferreira) da Iemanjá. 

Minha primeira sensação, quanto a um ritual de batuque, foi uma profunda surpresa, 

face aos enormes contrastes com o modelo religioso com que estava acostumado. Na missa, 

as pessoas contritas, silenciosas, sérias,  movimentos contidos,   o ambiente ascético, 

imagens de corpos torturados pelas paredes – um verdadeiro elogio à  morte. E só  brancos. 

Na festa do batuque, quase todos  negros. E um clima vibrante, extremamente alegre e 

descontraído, em que os presentes abraçavam carinhosamente os recém-chegados,  

brincavam uns com os outros, sorriam e riam muito.  De vez em quando, a própria mãe de 

santo  ou alguém   fazia observações divertidas e/ou  apimentadas em voz alta, a que se 

seguiam gargalhadas gerais.  Mesmo quem participava mais ativamente do ritual, dançando 

em círculo no centro do salão, ria junto, além de falar com  as pessoas mais próximas, 

dirigir-lhes gracejos.  Os únicos com ar solene e   fisionomias sérias, embora dançassem 

descontraidamente e se abraçassem uns aos outros ritualmente, como os humanos, eram os 

deuses, no centro da roda. No ambiente havia, ainda, uma mistura indefinível de cheiros, 

onde o  de  corpos suados, pela movimentação e aglomeração, se combinava com outros, 

vindos do  quarto de santo, dos alimentos sagrados,  carnes assadas e  doces,   do sangue, 

vísceras  e cabeças dos  animais sacrificados na noite anterior. Tambores, cujo pulsar  batia  

no meu diafragma, e o tom alto do canto dos  tamboreiros, contrastavam com os sons 

também planus  do órgão que acompanhava o canto gregoriano católico.   Fruto primeiro 

da surpresa,   a percepção de que o conceito de sagrado não era único; e, muito menos, 

associado ao ascetismo cristão. Quando perguntei ao  tamboreiro Ademar (do Nascimento 

Carvalho) do Ogum a razão do clima alegre da festa, respondeu: “Porque o orixá quer é 

festa, ele quer é alegria!”.  Aqui, o elogio era à vida.  

Por isto é que considero esta primeira festa como  um marco em minha recém-iniciada 

carreira de pesquisador: como iria aprender na universidade, tempos depois, eu fora 

observar a cultura do outro e, de repente,  comparativamente, comme il fâut,  no fazer 

antropológico, terminara estranhando a minha.   

Em certo momento fomos convidados pela  chefe da casa a degustar alimentos rituais, 

servidos  em uma grande mesa e rodeados de pratos, junto aos quais havia talheres e 

garrafas de cerveja. A Mãe Ester sentou à cabeceira, colocando a seu lado um destacado 

filho-de-santo  da casa,  Miguel (Silva) do Xangô, que nos recebera já na entrada.  Miguel, 

um sujeito extremamente inteligente, alegre  e simpático, que atuava como uma espécie de 

relações públicas da casa, era professor de Segundo Grau e chegara a cursar um ano de 

Agronomia, na UFRGS, que abandonara para se dedicar à religião.  A seu lado, estava lhe 

fazendo a talvez milésima pergunta, quando serviram o amalá,  um pirão mole de farinha 

de mandioca recoberto com um ensopado de carne e mostarda.  Meus colegas empunharam 

os talheres para experimentar o amalá, mas eu aprendera nas aulas que comida de santo se 

come com a mão e em pé. E foi  o que fiz, para  surpresa da sacerdotisa e do Miguel, dos 

quais  logo passei a receber atenções especiais. Só não ousei fazer uma pergunta: se não se 

bebia, nas festas para os orixás,  e não se usavam talheres, para as comidas rituais,  como 
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estavam, uns e outros, ali? A resposta só veio anos mais tarde,  com as aulas do Vivaldo, na 

Bahia:  violar certos preceitos do  ritual, especialmente em nome da hospitalidade, como 

fora o caso, são privilégios e prerrogativas dos detentores do poder.  

O fato de comer com a mão – isto é, procurar me adequar aos cânones religiosos - e 

mostrar muito interesse pela religião resultaram num convite para a próxima festa, no 

sábado seguinte.  E com isto lá se foram 10 anos, na casa, até a morte  da Mãe Ester.   

 

Seu A. do X. 

Várias pessoas me diziam que, se havia alguém, em Porto Alegre, que sabia quem 

eram os ancestrais de santo dos batuqueiros era Seu A do X. Mas, me avisou uma colega,  

ele tinha ojeriza a pesquisadores, não iria falar nada.  

Num domingo à tarde fui lá, resolvendo abrir logo  o jogo e me identificando como 

pesquisador. Seu A. foi sincero: disse que, por educação, me receberia como visita, mas de 

jeito nenhum falaria sobre a religião.  De nada adiantou dizer-lhe que meu interesse não 

eram os fundamentos, os  aspectos mais profundos do ritual,   mas a genealogia. “Não!”, 

foi a resposta  Mas, já que estava ali, puxei conversa,  descobrindo que ele  fora marítimo  e 

conhecera  os rituais afro-brasileiros de várias regiões.  A grande surpresa foi sua crítica a 

Nina Rodrigues - lera e citava  “O animismo fetichista”: receber santo não  era sinônimo de 

loucura; ele, A., conhecera muitas pessoas que recebiam santo e nada tinham de loucas.  

Foi neste ponto que apliquei uma estratégia altamente eficaz, fazer o que todo  o  

batuqueiro adora: falar mal do ritual alheio.  Comentei  que eu pesquisara  em   templos de 

gente antiga,  como o do Idalino do Ogum e do João do Bará, ícones da comunidade 

batuqueira e - desculpando a pretensão - os rituais dos pais de santo novos, hoje, não 

tinham a seriedade e qualidade dos “da antiga”, possessões duvidosas etc. O misto de 

surpresa e aprovação, em sua face, mostrou que o rumo estava certo.   E então relatei, em 

tom de censura e sem identificações,  o caso de um pai-de-santo jovem  que sacrificara oito 

carneiros numa só noite, o que teria provocado  estremecimentos no templo, pelas forças 

místicas desencadeadas.  Seu A., que logo identificou o tal chefe, mostrou-se muito 

escandalizado. E então  começou a fazer críticas  a este e a outros,  assinalando o que 

faziam de certo e errado – mas principalmente de errado... Mas as críticas embutiam outros 

comentários.   Depois de meia hora de conversa, parou de súbito, como que surpreso, 

comentando que afirmara que não falaria de religião, mas falara. E então disse que eu era 

diferente dos  outros pesquisadores que conhecera, que eu ia aos templos dos antigos, mas 

sobretudo conhecia bem a religião.  E fora sincero, disse que era pesquisador, não insistira, 

não perguntara nada. O que é, mesmo,  que eu queria? Saber dos antigos?    

Saí de lá com valiosas informações sobre  os ancestrais das famílias de santo locais,  

além de um  caloroso  convite para voltar em outro domingo, para “continuarmos o papo”.      

 

Histórias da vida privada  

Os cerimoniais de iniciação, no batuque, duram no mínimo duas semanas. Na primeira, 

geralmente na sexta-feira à noite, no “serão”, são imolados animais cujo sangue é vertido 

na cabeça dos iniciandos e em pedras chamadas de ocutá, que representam os orixás. A 

carne dos animais é preparada para uma cerimônia, a festa, que ocorre no sábado, também 

à noite, onde é servido  um banquete coletivo. Na festa, ao som de tambores e cânticos, são 

executadas  as danças sagradas, que resultam em  possessões de fiéis pelos orixás. No 

domingo, ainda com o sangue na cabeça – eles permanecerão  assim por três dias – os 

iniciandos ficam deitados ou sentados em camas improvisadas no chão do salão de festas. 
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Como não podem falar alto,  se movimentar muito e nem sair para a rua, pois também lhes 

é  proibido pegar sol, ficam por ali,  conversando em grupos,  dormitando.  

Estas são ótimas ocasiões para se  conhecer as entranhas da religião,   representadas 

pela vida cotidiana e visão de mundo de seus adeptos.   O assunto mais recorrente, aí,  é 

idêntico ao de batuqueiros quando se  encontram: a religião. Mas isto significa,  também, 

falar da vida própria e da alheia, o que costuma incluir pessoas da casa,  chefes e membros 

das outras casas e mesmo, à boca pequena, do próprio chefe. A intensa e contínua  revoada 

de fofocas, na comunidade religiosa afro-brasileira, tem funções importantes, tratadas mais 

abaixo.  

O convívio com os companheiros de grupo, o que comumente se estende por anos a 

fio,  costuma  proporcionar uma grande intimidade e conhecimento mútuos, o que 

normalmente  inclui detalhes íntimos da vida de cada um. Grupinhos e pessoas que têm 

mais afinidade costumam arrumar suas camas perto umas dos outras,  para conversar. Todo 

o mundo tem problemas, e é por causa deles, via de regra, que o batuqueiro entra para a 

religião. Como tais problemas são conhecidos de todos os irmãos de santo, também se 

conversa sobre eles. Assim, grupos de homossexuais masculinos ou femininos; ou de 

mulheres que têm vida sexual ativa e parceiros variados, prostitutas ou não, trocam 

confidências entre si. Cabe esclarecer que o sexo  não é objeto de repressão, como no  

cristianismo,  o que permite  o batuqueiro desfrutar, sem culpas, de sua sexualidade, seja 

qual seja.  Mas não se fala apenas de sexo: negros, por exemplo, podem fazer comentários 

sobre suas vivências sob o  racismo,  criticar os  “peixes” (brancos)  e assim por diante.  

Não raro, no dia seguinte à festa, no domingo à tarde, quando o pessoal já havia 

descansado o suficiente, eu voltava aos templos.  E então sentava junto aos grupos, no 

salão. Talvez pela às vezes longa   convivência comigo ou  por  entenderem que eu já fazia 

parte da casa, as pessoas me chamavam para conversar, saber das minhas impressões sobre 

a festa, comparar o que via em suas casas e nas outras, fazer fofocas.  O mais curioso é que, 

passada a sessão de perguntas, voltavam a seus assuntos, mas agora me incluindo na 

conversa, continuando a desvelar suas vidas íntimas com a maior naturalidade.  Em certa 

casa, uma filiada me dizia, rindo,  que era “era puta, puta, que tu nem imaginas!”. E que 

não aceitava pagamentos, gostava era de homens e de farrear. Entre um grupo de negros, 

todos meus amigos,  um, ao meu lado,  comentava com outro que em certo local havia uns 

brancos “e branco  é metido a besta, né? – em seguida, dando-se conta de que eu estava ali, 

ao lado, rapidamente continuou: mas não o Norte (sic) que é legal, é da gente!”. Num grupo 

de homossexuais, um deles se lamentava  para mim: “Olha, eu sou veado e ser veado é 

muito triste, tem cara que, só porque a gente é veado, bate na gente, maltrata, tive um 

amigo que foi morto, por nada, só porque era veado”. Outro do grupo toma a palavra: “O 

que se pode fazer? eu acho que nasci veado e vou morrer veado!”. Ou então, a confissão de 

um filho-de-santo, que afirmava ter sido ladrão, assaltante e fora preso, mas, graças a seu 

orixá nunca matara ninguém. Um dia, o Xapanã, orixá de seu pai-de-santo,  baixara e lhe 

aplicara, em pleno salão, numa festa,  um violento axé de varas (surra ritual com varas de 

marmeleiro), lhe dizendo que deixasse de ser ladrão, vagabundo, e fosse trabalhar, pois  

ele, Xapanã, iria lhe arranjar um emprego. Dias depois da festa estava empregado na 

empresa de um cliente do sacerdote.  Depois disto nunca mais “mexera nas coisas dos 

outros” (eufemismo para furto). Por fim, um episódio  engraçado ocorreu quando eu levava 

a  Mãe Moça (Lídia Gonçalves da Rocha) da Oxum e umas filhas de santo para  uma festa 

noutro templo. Muito divertida e crítica, a babalôa  inventou um suposto diálogo travado 
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por dois participantes da festa, quando lá chegássemos:  “Quem é este branco aí?” E o 

outro:  “Pois faz parte da negrada da Moça!”. 

Pode-se perceber, nestes exemplos, a intensa sociabilidade que caracteriza o batuque,  

as condições de vida  da  maciça maioria dos batuqueiros, muito pobres, a grande 

aceitação, pelo culto, de estigmatizados pela sociedade envolvente,  homossexuais, 

prostitutas. Mas também seu caráter de regulador da vida do indivíduo, como no caso do 

ex-ladrão. 

 

Eu, filho de Ogum 

No batuque, Ogum é guerreiro, “dono” do ferro, padroeiro dos artesãos e está 

relacionado a tudo o que é mecânico  e envolve metais. Na visão de mundo batuqueira, os 

orixás transmitem suas características, físicas e de personalidade, a seus “filhos”  humanos.   

O filho típico de Ogum, nas representações batuqueiras,  tem  queixo alongado,  testa curta 

com entradas no cabelo (“representa  o capacete de São Jorge” – o formato do elmo que 

aparece nas imagens do santo) e são pessoas simples, que “não dão importância para 

luxos”. Mas têm tendência a brigar, discutir,  porque seu pai espiritual assim é.   

No templo da Mãe Moça da Oxum havia uma pequena cozinha,  junto ao salão de 

festas, nos fundos da qual uma íngreme, longa e desgastada escada de alvenaria  levava ao 

pátio.  Na primeira visita que fiz à casa, à noite,  quando me apresentei à babalôa,  o toque 

(música e cânticos) ainda não havia começado, apenas se servia o pirão.  Ao devolver o 

prato vazio, me dei conta de que a torneira da cozinha estava amarrada com cordões.  Por 

isto as mulheres da casa, idosas, na maioria, tinham de subir a tal escada – ainda por cima 

escura – com latas de água, para lavar os pratos. Através da dona da casa localizei uma 

oficina mecânica  próxima, voltando de lá com ferramentas.  De um chinelo fiz um 

vedante, e logo a torneira voltou a funcionar.   

Para minha surpresa, o fato correu rápido, embora disfarçadamente, entre os  presentes.  

Percebi que passaram a me olhar com mais curiosidade do que a outros visitantes,  alguns 

aos poucos se aproximando e puxando conversa, sondando - quem eu era, o que fazia?  Só 

depois entendi o que se passava: uma avis rara,  um branco, estudado e rico (pois, 

considerando-se a época,  tinha carro...) buscara ferramentas e dera um jeito na torneira! 

Era o suficiente, supus,  para me tornar um branco diferente, pois oposto às representações 

que via manifestarem sobre eles, nos templos: sofisticados,  arrogantes, não sabem ou 

evitam  trabalhar com as mãos,  esnobam o pobre, não vão às  casas destes.   

Os orixás são despachados no final da festa, ficando os  axêros (ou axerês) em seu 

lugar. O axerê, antropologicamente,  é um liminar, pois “não está lá nem cá, nem é mais 

orixá mas também não é gente”.  Agem como crianças pequenas,  falam tatibitate,  são 

palhaços, riem muito, dizem palavrões (que para eles têm outros significados), promovem, 

guerras de cascas de frutas entre si. Junto com os  participantes da festa, sentei no chão, 

falei e brinquei com eles, ri  de suas palhaçadas, me divertia muito.  De repente o axerê da  

Mãe Moça me chamou para conversar, passando carinhosamente a mão na minha testa e 

queixo, dizendo em voz bem alta  para todos  que eu era  filho de um ogum jovem, já que  

brincalhão e possuía as marcas do orixá no queixo e cabelo: “É um ogunzinho,  é do felêlo 

(ferreiro)!”.   

O episódio mostra um pouco do processo de construção da pessoa como filho de certo 

santo. O que ocorrera é que,   fisicamente,   me enquadrava no perfil dos filhos de Ogum. 

Já a dimensão psicológica fora revelada  por atos como sentar no chão, brincar, mas, 

sobretudo, saber consertar coisas. Com isto caí nas graças do grupo. Bendita torneira!   
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Aprendiz de feiticeiro 

Uma das principais razões da existência e permanência das religiões afro-brasileiras é 

a crença de que têm o poder simbólico de lidar com a magia, o que inclui a muito temida 

feitiçaria.  O feitiço é também uma arma  típica dos fracos, daqueles que não têm acesso às 

estruturas do  poder oficial, chancelado pelo  Estado, os negros e pobres - justamente quem 

pratica tais religiões. Enquanto arma, não deixa de ser moderador do poder branco: estes 

podem, sim, recorrer às instancias  oficiais, mandar prender, invadir templos, mas nada 

podem fazer, nem na Justiça, contra um poder invisível, mas entendido pelo senso comum 

como terrivelmente eficaz e maléfico. Deve-se considerar que  não é apenas uma arma de 

defesa,  mas também de ataque,  porque a defesa pode exigir um ataque preventivo.  A 

grande maioria dos gaúchos – mas serve para brasileiros, uruguaios, argentinos, para não 

esquecer dos vizinhos – acredita fundo no poder do feitiço. Mas acredita, também, que são 

os negros os que realmente sabem fazê-lo. Ou, pelo menos, quem é altamente iniciado no 

culto.  

Um dos sinais visíveis deste invisível são os despachos, abundantes em  praias, 

cemitérios, pequenas matas urbanas e esquinas, mesmo as mais centrais de Porto Alegre 

(por isto a batizei de capital brasileira dos despachos). Com frutas, aves mortas, papéis 

coloridos, velas, objetos, são  oferendas a entidades espirituais,  agradecimentos por  graças 

alcançadas. Às vezes,  mausseanamente (ver Marcel Mauss na internet), também formas de  

obrigar     tais entidades a fazerem o que os ofertantes querem.   

Feitiços mais poderosos, de defesa ou ataque, comumente envolvem os eguns, os 

espíritos dos mortos. Tidos como muito perigosos, porque não se conformam em ter de 

abandonar seu templo,  companheiros, participar das solenidades mais importantes, querem  

voltar à vida.  Para tanto, “encostam-se” nas pessoas, tentando sugar sua vitalidade, 

representada pelo sangue, provocando-lhes doenças e mesmo a morte. Diferentemente do 

cristianismo, não há relação, no batuque,  entre o que alguém fez em vida e o destino de sua 

alma: a alma dos mortos, quem quer que seja,  fica inevitavelmente vagando, vai para os 

cemitérios. Ou, se invocada, para o balé,  no fundo do quintal dos templos, onde se cultua o 

espírito do morto,  oferecendo-lhe anualmente certos alimentos rituais. Normalmente, chefe 

cujo chefe faleceu deve “sentar” o balé, para prestar-lhe culto, pois do contrário poderão 

resultar problemas para si e seus iniciados. Quem se dedica à feitiçaria, entretanto, sofistica 

seu balé, construindo-o, por exemplo, em forma de túmulo. Dentro coloca ossos de mortos, 

conseguidos por alguns trocados com os zeladores de cemitérios, além de certos objetos 

rituais pertencentes a determinados orixás – Xangô Aganjú, Xapanã, Iansã – que 

“comandam” os eguns. Dali, através de oferendas,  envia estes contra inimigos.   

Na história da comunidade batuqueira do Rio Grande do Sul houve e continua havendo 

certos chefes  cuja fama de feiticeiros é conhecida e consolidada. Um caso lembrado até 

hoje foi a morte do interventor federal  General Daltro Filho, nomeado por Getúlio Vargas, 

na ditadura do Estado Novo, em 1937, para governar o Estado. Na época, exceção das 

católicas, as demais  atividades religiosas eram controladas, sendo as de batuque totalmente 

proibidas. Reza a  história oral que um grupo de 12 chefes dos mais antigos, sábios  e 

poderosos, se reuniu e começou a fazer feitiços coletivos contra o interventor,  que faleceu 

poucos meses depois de assumir o governo.  

 Na minha convivência com o grupo pude conhecer boa parte  do  contexto da 

feitiçaria, teorias dos pesquisados sobre o feitiço, sua confecção e natureza, destinatários, 

funcionamento, entidades envolvidas  (“como se faz, onde  e para quem se entrega”, como 
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é dito no culto). Parte deste aprendizado se deve ao fato de ser comum, nos  templos,  as 

pessoas conversarem sobre o assunto, relatar casos de enfeitiçamento e mesmo ensinar 

outros a fazer feitiços vistos como simples. Porque os considerados mais  fortes e 

perigosos, os “pesados” são ocultos a sete chaves, pelos sacerdotes, porque entendidos 

como  armas pesadas.  Quanto a estes, eu era seguidamente convidado,  principalmente por 

um chefe, a atuar como ajudante,   auxiliando nos preparos e, depois, levando-os  aos  

lugares de destino, respondendo a cânticos. Mencione-se que eu tinha total liberdade de 

perguntar e anotar o que observava, não raro o próprio sacerdote me fornecendo 

explicações e tecendo comentários sobre o que ocorria. Sua  justificativa para o convite era 

a seguinte:    “Tu és, mesmo, pesquisador, não és de religião e não queres ser filho-de-

santo, pai-de-santo,  nada, e por isso é que  eu te chamo.  Se eu chamar  um filho-de-santo  

meu, no outro dia ele me toca (aplica o feitiço em mim). Não levo!”. Tal pensamento 

reflete um fenômeno onipresente na comunidade batuqueira,  uma intensa competição e 

conflitos internos entre seus membros, como veremos adiante.  Tais convites refletiam o 

reconhecimento, por este chefe,  de minha posição unicamente  de pesquisador. Mas 

também um crédito de confiança face à  amizade e intimidade desenvolvida entre nós ao 

longo de muitos anos   (embora  nem sempre tais fatores são suficientes para manter 

lealdades, neste contexto).  

 

Sob o signo da ameaça 

A idéia de conflito, para Georg Simmel (1964), abrange uma série de fenômenos, da   

simples competição à  luta aberta. A casa de culto, como qualquer outra organização 

hierarquizada e que permita a ascensão de seus membros a posições de prestígio e/ou 

poder, maior renda -  igrejas, departamentos de universidades -  está longe de ser um mar 

de harmonia, pelo contrário. Há uma competição muito intensa, entre os filhos-de-santo, 

por  postos de prestígio e poder. O fato de aplicar alguns dos princípios simmelianos às 

relações conflitivas, no batuque,  me permitiu  aprender bastante sobre o conflito, enquanto 

fenômeno social, assim como fazer descobertas, desenvolver idéias e chegar a algumas 

conclusões sobre o tema e a certos aspectos que seguidamente orbitam em torno a ele. 

 No decorrer do contato com os batuqueiros,  me chamou atenção o fato de que 

pensavam e agiam como se sentissem vítimas de uma ameaça que pairasse perenemente 

sobre cada um. A suposição lógica é que sua  gênese  seria externa à comunidade – efeitos 

do racismo, discriminação, repressão do Estado, históricos. Constatei que, de fato, tais 

efeitos existem, mas  o que surpreende é a força onipresente das manifestações conflitivas  

que vêm  da própria comunidade batuqueira. Como o caso do pai-de-santo feiticeiro que,  

de medo,  não ensinava feitiço a seus filhos-de-santo. Certos  símbolos  muito recorrentes 

nos templos,  como figas, chifres de animais, cruzes, plantas, ostensivamente expostos;  ou 

o fato de os quartos de santo e os  altares de divindades da rua, no quintal do templo,  

estarem sempre  chaveados, são indicadores  que refletem tal idéia. A razão alegada é  

impossibilitar que alguém faça  feitiços  – especialmente, insinuam,   os da própria casa  – e 

aqui estamos de volta ao caso do pai-de-santo feiticeiro.  

Ao me aprofundar no assunto, me dei conta de que as relações conflitivas começavam, 

já, no panteon: há tensões constantes entre vários orixás e destes com os eguns, os espíritos 

dos mortos, os primeiros dispondo-se a ajudar os humanos, enquanto que os segundos, 

destruir.  A própria relação homem-orixá é de tensão, uma corda bamba entre proteção e 

castigo, a depender dos atos do  filho espiritual em relação à sua entidade.  Na instância 

homens-homens, os conflitos entre os filiados ao mesmo templo são constantes. E o mesmo 
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sucede entre  sacerdotes,  correndo muitas histórias, na comunidade, sobre  longas, públicas 

e  legendárias guerras místicas entre alguns  chefes famosos, os feitiços, tamanho o seu 

volume, tendo de ser  transportados em carroças.   

A casa de batuque, como mencionei,  é uma organização hierarquizada, alicerçada em 

um sistema de  cargos e funções que conferem poder e prestígio. A  razão dos conflitos, aí,  

é a possibilidade de galgar posições progressivas na hierarquia. E como a ascensão 

depende, em boa parte,  da vontade do chefe, a meta é se tornar bem visto por ele. Já entre 

os sacerdotes, o objetivo é obter  visibilidade na comunidade religiosa e, idealmente,  se 

possível, também na sociedade envolvente. O motivo principal desta busca é captar  filhos- 

de-santo (aliás, diz a mitologia, um dos principais motivos das brigas  entre os orixás).  

No conjunto de líderes, nenhum tem poder de mando sobre os demais, a hierarquização 

se embasando unicamente no grau de prestígio que cada um detém. A forma mais corrente 

de obter prestígio é acusar os demais. A acusação tem certos aspectos interessantes. Um 

deles é estabelecer um divisor de águas entre categorias, os corretos e os errados. O 

acusador ao acusar, automaticamente sugere  que tem capacidade de perceber  o erro (e que 

o adversário não o percebe); sugere, igualmente,  que é correto,  senão não se arriscaria a 

criticar o erro alheio. Daí, em última análise, sob o ato de acusar há um discurso de auto-

louvação. Como o grau de prestígio é relacional  – alguém tem mais prestígio porque 

alguém tem menos – desqualificar o outro faz com que este  perca prestígio em relação a 

quem o acusa. Mas o acusador, na verdade, não sobe na escala de prestígio geral, conserva 

a mesma posição original:  é o outro quem desce.  

O tipo de acusação mais recorrente, na comunidade, é o desvio ritual: o acusado não 

cumpriria devidamente os preceitos rituais. Entretanto, a grande maioria destes supostos 

desvios é objetivamente insignificante, especialmente se considerarmos que a transmissão 

do saber ritual é oral  – e os acusadores têm consciência disto. O que a lógica subjacente à 

questão mostra é que pouco importa a procedência ou não do desvio:  no contexto da 

acusação, o fundamental é emiti-la, pois é o que basta para o outro ser automaticamente 

desqualificado. 

O batuque, apesar  dos cerca de 150 anos de existência, conservou admiravelmente 

certos elementos de origem. A acusação e a fofoca, onipresentes e constantemente 

produzidas, na comunidade, ocupam um papel fundamental na manutenção da tradição 

batuqueira. É em boa parte o medo da  acusação de desvio ritual que leva os sacerdotes a 

moderar a introdução de novidades rituais e se esforçarem para reproduzir a tradição 

herdada.  

 

Um  referendum do sagrado 

Uma brincadeira que corria entre os filhos-de-santo da Mãe Ester é que esta,  apesar de 

ter visão apenas em um olho,  sabia de tudo o que se passava na casa, além de avaliar o 

futuro, “enxergava  longe” – imagine-se se tivesse os dois olhos, diziam... 

Fazia talvez um ano em que  pesquisava na casa da Mãe Ester da Iemanjá, quando, um 

dia,  sem mais nem menos, me disse, sorrindo,  que era muito bem-vindo, no templo, e 

podia continuar a pesquisar, fotografar, com toda a liberdade, porque era muito importante 

para a religião. Fiquei muito satisfeito e  lhe agradeci muito, porque já conquistara, ali, 

grandes  amizades que continuam até hoje, como a da Mãe Santinha (Clementina Alves 

Ignácio) do Ogum e, até o falecimento deste, a do Miguel do Xangô. Ele, particularmente, 

além de conhecer a religião a fundo, era muito didático ao me responder perguntas, além de 

fornecer informações  muito completas sobre os chamados fundamentos, algo que um chefe 
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explica apenas a alguns filhos-de-santo mais antigos e de sua confiança. Cabe dizer, ainda, 

sobre a Mãe Ester, que  me proporcionava grandes regalias e distinções, em seu templo, 

como me convidar para sentar a seu lado, na cabeceira da mesa dos prontos, uma cerimônia 

reservada apenas aos iniciados de maior grau. Com isto quebrava certos princípios 

hierárquicos do culto e do templo, pois eu me declarava, publicamente, apenas  

pesquisador.   Mas a maior das considerações era  a que me proporcionava a cada serão, a 

noite das iniciações, com os sacrifícios de animais: reservava   um pequeno espaço,  entre 

as dezenas de implementos rituais que lotavam o chão do quarto de santo,  para que eu, de 

pé, pudesse fotografá-las de perto (o que, anos depois, me foi proporcionado, desta vez 

com uma câmera de vídeo, por sua filha de santo, Santinha do Ogum). Assinale-se que o 

serão, ao contrário da festa, que é pública, é uma  cerimônia restrita apenas aos iniciandos 

ou iniciados da casa, certos templos não permitindo nem a presença de clientes.  

 Só mais recentemente, quando fui a  Porto Alegre e encontrei um antigo  e destacado 

integrante da casa, o Pernambuco (Adalberto Pernambuco Nogueira, fundador da União de 

Umbanda, depois CEUCAB) do Xangô,   penso ter entendido a razão daquelas palavras da  

Mãe Ester.  O Pernambuco me  relatou que, algum tempo depois de eu começar a pesquisar 

na casa, alguém, publicamente, numa festa, em minha ausência, manifestara que eu tinha 

liberdade demais, ali.  A babalôa respondeu que ela, pessoalmente, achava que não havia 

problemas, mas iria consultar a Iemanjá, sua padroeira, através dos búzios (jogo 

divinatório).  Em outra festa, eu também ausente, a sacerdotisa informou que a resposta 

fora positiva, a deusa também concordava com minhas atividades. Na mesma festa, quando 

a  Iemanjá da sacerdotisa baixou, declarou que dera seu sim nos búzios, mas agora falaria 

pessoalmente: tal como sua filha, Ester, ela reiterava a resposta positiva. E então pediu a 

opinião dos orixás presentes, que unanimemente lhe apoiaram. Entre outros aspectos, aqui, 

temos um ótimo exemplo do grande poder que um chefe detém, em seu templo, para impor 

sua vontade. No caso, sua decisão foi referendada, num gradiente, primeiro pelos búzios;  

segundo, por sua  própria divindade e, por último, pelas demais divindades presentes – 

embora estas,  é óbvio,  pela própria estrutura autoritária e hierárquica dos templos,  jamais 

contestariam publicamente a  babalôa e sobretudo, a da própria Iemanjá. Mas o episódio 

também nos fala do poder em si,   enquanto fenômeno,  e dos coeficientes de manipulação 

que pode permitir a seus portadores: seja  uma sacerdotisa do batuque, que avoca a 

instância divina para respaldar sua opinião pessoal, sejam governantes civis ou a imprensa, 

que não raro usam  sua autoridade, legitimidade, credibilidade,  para idênticos fins.  

Comentários científicos à parte, concluí  que a grande inteligência e experiência que a 

Mãe Ester possuía  lhe teriam dado a consciência de que  ela e seu templo passariam, mas 

os registros não. Ao publicar o livro sobre o batuque (Corrêa, 1992; 2006), com muitos 

dados  sobre a sua casa,   descobri que pais de santo mais jovens, principalmente, passaram 

a buscar, ali,  informações  para suplementar seu saber ritual.  Isto me fez concordar, em 

gênero, número e grau,  com o que os  filhos-de-santo dela diziam: de fato,  enxergava 

muito longe... 

 

Das reciprocidades 

Uma das contrapartidas com que procurava devolver o que a gente do batuque me 

proporcionara era usar minhas condições pessoais para ajudá-los a resolver problemas 

extra-culto.   

Um dos casos ocorreu com o Ademar (do Nascimento Carvalho) de Ogum, 

tamboreiro-chefe da casa da Mãe Ester. Durante um temporal, caiu um raio sobre um 
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enorme e velho  cinamomo, que  desabou sobre seu templo (e também moradia, como 

acontece no Sul) produzindo grande destruição no imóvel e em implementos domésticos. 

Como a árvore era tombada pelo  patrimônio cultural e histórico do município,  o Ademar 

foi à Prefeitura solicitar indenização. Inútil: gastou tempo e dinheiro, foi enviado de um 

lado para outro, enfrentou ausências e má vontade de funcionários. Então, resolvi intervir, 

falando com chefias, ameaçando levar o caso ao principal jornal rio-grandense, do qual era 

colaborador. Com isto, a  indenização, razoável, terminou saindo. Como tinha acesso a 

materiais de construção usados, madeiras, compensados, coloquei tudo sobre o bagageiro 

do meu velho fusca e rumei, numa tarde de domingo,  para a casa do Ademar. Lá pelas 

tantas deparei com um PM parado numa sombra, modorrento, descansando sobre a moto. 

Ao me ver passar despertou, preparando-se para sair no meu encalço.  Então, acelerei  o 

carro ao limite,  dobrei várias esquinas, conseguindo, enfim, me safar da perseguição,  

retomando o caminho. Ao chegar ao templo contei o incidente ao Ademar,  o que  lhe 

provocou risadas. Comentou que a casa era, como ele, consagrada a Ogum, eu era de Ogum 

e tudo o que envolve policiais, exército, pertence “pro” orixá. Então, como é que o Ogum 

iria deixar o PM me pegar?   

Na época em que comecei a pesquisar, os templos, para poderem promover cada festa, 

eram obrigados a tirar uma licença no IBGE e na Delegacia de Costumes. Numa ocasião, a 

Mãe Ester, alegando dificuldades, me pediu que obtivesse a licença. Foi então que 

compreendi a natureza das tais dificuldades. Na delegacia, a sala das licenças era a mesma 

em que ficavam as prostitutas e travestis presos na noite anterior, os vários policiais 

presentes se divertindo em humilhá-los e ameaçá-los. Próximos deles, nos bancos, outras 

pessoas, todas negras, esperavam pacientemente o documento. Quando chegou a minha 

vez, o comissário, prepotente e mal-educado exigiu o comprovante de filiação a uma então 

federação recém-fundada para bem da entrega dos papéis. Além de ilegal, a exigência 

significava, hoje, uns 100 reais, muito alta para o pode aquisitivo batuqueiro. Ao reclamar, 

fui destratado: era assim ou nada de documentos. “O próximo”, gritou. Sem dizer nada, saí 

da sala diretamente para o gabinete do delegado, onde me identifiquei como  universitário, 

mencionei o que se passava na sala das licenças e   ameacei reunir religiosos e entrar com 

um processo contra a delegacia, que, lógico, desabaria sobre  a cabeça maior, a dele. 

Aparentando incredulidade, me convidou para sentar,  serviu refrigerante, conversou sobre 

as licenças e finalmente chamou o subalterno ao gabinete. Este, que ao entrar na sala  logo 

me reconheceu, encontrou  um sujeito repimpado numa poltrona,  ao lado do delegado, 

copo na mão e ar displicente – foi o papel que assumi para  impressioná-lo e,  óbvio, me 

divertir com a situação. Quando o policial tentou negar o que acontecia, reagi 

enfaticamente, mencionando que eram dezenas, as testemunhas. Para matar,  perguntei, 

estudado ar de riso, porque tinha tanto interesse em obrigar o pessoal a se filiar à tal 

federação. Depois de receber uma reprimenda e advertências  do  superior, recebeu ordem 

para me fornecer quantas licenças eu quisesse. Entretanto, não parei por aí. E os outros 

templos? Qual a legislação que determinava a exigência das licenças? Seria uma boa idéia, 

completei, levar a coisa adiante.  Não sei se o episódio teve alguma influência no rumo dos 

acontecimentos, mas  meses depois a exigência de licenças foi felizmente revogada.    

 

Pesquisador ou iniciado?  

Ao começar as pesquisas,  procurei desenvolver estratégias para ser bem recebido e me 

integrar aos grupos. Uma delas foi prestar atenção nas formas rituais de cumprimentar.   
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Segundo o culto, os orixás, utilizando os corpos e mentes dos humanos, vêm à Terra, 

em possessão,  nas festas, para consolar, aconselhar, abençoar ou  admoestar as pessoas, 

além de dançar, algo de que muito gostam. “No mundo”,  passam  as mãos nos corpos dos 

presentes,  de cima a baixo, depois as esfregando para os lados, como se  lhes tirassem pó.  

O ato simboliza, efetivamente, retirar “as coisas ruins” que as pessoas acaso carreguem. 

Estas, em contrapartida, devem lhes agradecer pelas graças  recebidas.  

Ao freqüentar as festas das casas mais tradicionais  e observar o comportamento dos 

religiosos mais antigos, percebi que diziam uma série de palavras, saudações e 

agradecimentos ao orixá, além de votos para que ele ajudasse o “cavalo”, seu próprio filho 

humano: “assagéu, meu pai (orixá) obrigado” (assagéu:  expressão ligada a rituais de 

exorcismo de males). Se o orixá ocupa uma posição superior,  na hierarquia mítica do 

panteon, em relação ao da  pessoa que recebe o assagéu, esta deve cumprir certos atos: 

curvar-se levemente, cabeça baixa, braços à frente, mãos abertas e com dorso  para cima,  o 

tórax compondo um semicírculo na frente da entidade. Aprendi, rapidamente,  estas 

expressões, passando a  aplicá-las  nos templos.  Mas tais comportamentos geraram  efeitos 

paralelos.  Ao observarem meus atos, outros orixás se aproximavam para me ministrar 

assagéus, também. Embora, na perspectiva da religião,  a pessoa não sabe que recebe santo, 

vários ex-possessos, depois, manifestavam discretamente sinais de simpatia para comigo, o 

que seguidamente resultava em convites para outras festividades. Mas o efeito maior era a 

ambigüidade que meus atos determinavam: de um lado enfatizava, verbalmente,  minha 

condição única de pesquisador, mas por outro lado atuava como um grande conhecedor do  

culto. Sem dúvida, a maioria das pessoas, nas festas,  me via nesta última condição, me 

dirigindo  certos cumprimentos rituais reservados apenas a iniciados.  

Não raro sou percebido ambiguamente também fora  da comunidade, em especial 

quando ministro palestras sobre o tema e mostro, usando a mesa, toques de tambor.  

Embora enfatize minha condição unicamente de pesquisador, muitas pessoas acreditam que 

eu esteja mentindo, como me contou uma amiga que comparecera à  palestra e convidara 

um iniciado no culto. Simplesmente não acreditava que eu fosse apenas pesquisador: 

“Pesquisador, nada,  é um tremendo batuqueiro!”.  

Confesso que fico feliz, pois elogiado, já que é sinal de que consegui atingir  meu 

objetivo, como antropólogo,  captar satisfatoriamente a visão de mundo dos pesquisados.   

 

Concluindo   

Já ao nascer, o método antropológico veio acompanhado de dois fantasmas que 

continuam rondando o dia a dia de quem se dedica ao  ofício de antropólogo, a 

subjetividade e o envolvimento do pesquisador com seu objeto.  As primeiras tentativas 

de exorcizá-los fizeram do sujeito antropológico um sujeito oculto, que procurava se fazer 

invisível nos textos que produzia.  Mesmo no pós-queda dos paradigmas positivistas,  ainda 

se encontram manuais de normas técnicas recomendando e trabalhos acadêmicos utilizando 

o  plural majestático, o “nós” – o sujeito já se mostra, sim, mas diluído... No presente 

trabalho  procurei, propositalmente, a posição oposta,  pegar o fantasma a unha, assumir, 

como na antropologia contemporânea, a inevitabilidade da minha condição de sujeito que 

coloca seu olhar  como elemento central, nas situações de  campo, apesar de tentar   pensar  

junto com os  pesquisados. Ou  me fazer presente no texto, assinalando  minhas interações 

com o grupo, considerar as interferências automáticas provocadas por esta  presença.  

Sobre a subjetividade, é certo, jamais poderá ser neutralizada. Mas também é verdade 

que a constância do fazer antropológico aliada a reflexões, cautela, auto-críticas, também 
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constantes, pode temperar o olhar, diminuir significativamente o grau de subjetividade. 

Quanto ao envolvimento, tal como na subjetividade, pergunta-se o que significa se 

envolver e até que ponto o pesquisador pode avançar sem atingir seu grau máximo,  a 

conversão ao objeto?   Num caso como o meu, foi  difícil o  não-envolvimento emocional:  

a longa duração da pesquisa, o observar  relações sujeito-objeto se transformarem em 

amizades sólidas que venceram  tempo e distâncias físicas e sociais,  o  conviver com 

pessoas que, embora muitas delas carentes, economicamente, muito me doaram, 

contribuindo, decisivamente, para minha formação profissional e para me tornar pessoa.  

Sobre a ética, cabe dizer que determinados dados necessariamente têm de ser 

ocultados, como, por exemplo, os nomes de quem é tido como feiticeiro. Um detalhe é que 

certas pessoas são tão conhecidas, no grupo, que é inútil trocar sexo, nome, o que seja, 

numa publicação,  porque todos sabem muito bem de  quem se trata. Ser reconhecido como 

feiticeiro poderoso, além de ser  motivo de orgulho pessoal, atrai bons clientes, confere  

alto prestígio  e infunde respeito (para não dizer medo) dentro e fora da comunidade. Mas 

com tudo isto, creio que,  em nome da ética, se deve  preservar a pessoa. Mesmo porque, 

são dados que pouco ou nada contribuiriam  para os resultados da pesquisa. Afinal, nenhum 

de nós, pesquisadores, conseguimos abranger, e com muitos senões, reconheça-se,  mais do 

que uns poucos fragmentos daquilo  que chamamos de realidade.   

Fazendo um balanço geral de minha experiência de vida, como antropólogo e 

pesquisador,  posso afirmar com segurança que os estudos acadêmicos, evidentemente, 

tiveram grande importância em minha carreira. Mas é certo que a longa experiência de 

campo junto aos  batuqueiros muito  me ensinou  não apenas e ser  antropólogo, mas 

também a me tornar pessoa, no sentido amplo do termo.  Com eles cresci e amadureci 

intelectualmente, aprimorei meu olhar antropológico. O contato  me fez abandonar certos 

preconceitos, formar novos conceitos, rever muitos aspectos da minha visão de mundo, 

entender melhor as pessoas, seu modo de pensar individual e  grupal, detectar motivações 

subjacentes a certos atos também  grupais e pessoais. Serventia para o meu ofício, claro, 

mas também para a vida.    

Tal convivência, ainda, permitiu que eu acumulasse  uma grande massa de dados que, 

combinada com outras aquisições, me permitiu e permite,  hoje, passados outros tantos 

anos,  voar mais alto em meu fazer antropológico.   
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