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1 – INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho enfoca principalmente a religião afro-brasileira denominada de 

"batuque", no Rio Grande do Sul, propondo-se a traçar uma vista panorâmica sem 

aprofundamentos maiores. Na verdade, consiste num rápido apanhado elaborado a partir de 

minha dissertação de Mestrado em Antropologia Social, apresentada na UFRGS em 1989. 

 Utilizando-me da observação participante, tenho convivido, desde 1969 até hoje, 

ininterruptamente. com integrantes de cerca de 30 templos de culto, oriundos das quais são a 

maioria dos dados aqui veiculados. A observação privilegiou, entretanto, os templos de D. 

Estér Ferreira (Mãe Estér da Iemanjá), D. Lídia Gonçalves da Rocha (Mãe Moça da Oxum), 

Ayrton Paixão (Ayrton do Xangô),  Ademar do Nascimento Carvalho (Ademar de Ogum), 

Miguel da Silva (Miguel do Xangô), Clementina Alves Ignácio (Santinha do Ogum), D. 

Mérces da Silva Soares (Mérces da Iemanjá). O ritual praticado nestes templos -- como em 

todos os demais -- é muito semelhante, salvo pequenos detalhes, apesar de se afirmarem, 

muitos deles, de “lados” -- nações africanas -- diversos. Todos eles localizam-se em Porto 

Alegre. 

 Conservando-me sempre e abertamente na condição de pesquisador, apenas, nunca 

realizei nenhum tipo de iniciação. Isto  entretanto não impediu que me fosse dado acesso a 

certas informações (e inclusive documentasse fotograficamente cenas) só facultadas aos 

iniciados. 

 Os contatos com o pessoal dos templos compreenderam uma infinidade de situações, 

rituais e não rituais. Entre as primeiras, pude presenciar -- algumas, inúmeras vezes -- 

praticamente todas as cerimônias. Outras ocasiões envolveram comparecimento a 

aniversários, "festas brasileiras” (não-religiosas), idas para tomar café em tardes de domingo, 

trâmites para obter licenças para festas rituais junto a agências públicas ou mesmo ajudar nos 

trabalhos de reconstrução de um templo semidestruído por uma árvore tombada. Este 

convívio intenso possibilitou-me aprender a "conversar" (no sentido de Geertz, 1978124) com 

os filiados ao culto, isto é, conhecer o sentido e significados do que está sendo dito, dos atos 

praticados por eles. Por esta razão, principalmente, procurei expressar-me, no texto, segundo 

o que penso ser o ponto de vista mais aproximado de um filiado ao batuque, sua ótica dos 

acontecimentos. 

 Se meu envolvimento com os pesquisados não ocorreu em nível formal -- iniciação -- por 

outro lado, o emocional foi inevitável e profundo. Ao longo destes anos, muitos daqueles que 

inicialmente eram "informantes" passaram à categoria de amigos e são amizades estreitas e 

sólidas. Entre todos, é importante mencionar, em especial, as pessoas da Mãe Moça da Oxum 

e Mãe Estér da Iemanjá, ambas falecidas, donas de conhecimentos profundos não apenas do 

ritual como da natureza humana. Sacerdotisas dos dois primeiros templos em que comecei a 

pesquisar, abriram-me por completo, generosa e desprendidamente, não apenas as portas de 

seus templos, mas também as de seus corações. Devo a elas, além dos ensinamentos, dos 

conhecimentos ancestrais sobre os mistérios da religião, também inesquecíveis lições de vida 

e humanidade. Recebido em suas casas como pesquisador, era, entretanto, considerado como 

filho. Por isto tratei-as sempre por ,"mãe" (embora fosse uma classificação a rigor inadequada 
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face minha situação de não iniciado), o que continuo a fazer aqui nestas páginas. A morte de 

ambas, ocorrida no inicio da década de 80, deixou-me, até hoje, muitas saudades e a sensação 

de uma perda irreparável. 

 Quanto a transcrição de certos vocábulos usados no ritual, optei por tentar reproduzi-los 

através dos fonemas da língua portuguesa, além de travessões, virgulas, acentos, que possam 

melhorar seu entendimento. Acentuo, também, embora gramaticalmente incorreto, em 

português, algumas palavras como "Exú", 'Aganju e outras, para deixar menos dúvidas quanto 

à forma como são pronunciadas. 

 

2 -- AS RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL 

 Didaticamente falando, existem très formas básicas de religiões afro-brasileiras no Rio 

Grande do Sul: a umbanda “pura”, a "linha cruzada" e o batuque “puro”, segundo a 

classificação dos próprios filiados a elas. Esta pureza, entretanto, longe de ser absoluta, é, na 

prática, principalmente um indicador que identifica o tipo de ritual que cada templo adota. 

 Sem se dispor de estatísticas mais confiáveis, estima-se que o total de templos das três 

modalidades, entre "abertos" ao público) e não-abertos (atendimento a poucas pessoas, 

parentes e amigos do chefe) aproxima-se de 100 mil em todo o Estado. Há grande número de 

casas de culto inclusive nas cidades de colonização alemã e italiana, como Oro observou 

(Oro, 1988). 

 

2.1. -- As três formas rituais 

 

2. 1.1. -- "Umbanda”,  "Umbanda pura ", "Magia branca”, "Linha branca", "Linha de 

caboclo" ou  “Caboclo”. 

 Sua implantação no Rio Grande do Sul, vinda do centro do País, data dos finais  da 

década de 1930. Na forma chamada "pura" representa cerca de 5% do total de templos  afro- 

brasileiros. Das três formas rituais é a que mais atinge os brancos da classe media e alta. São 

os templos menos africanizados e mais ocidentalizados, com muita influencia do espiritismo 

kardecista. 

São características da Umbanda, basicamente: 

1) Predominância, nos elementos africanos, dos de cultura banto (originários do antigo 

Congo, Angola e Moçambique; 

2) O iniciado pode ser possuído por varias divindades alternadamente; e sabe que sua 

possessão ocorre; 

3) As entidades sobrenaturais são chamados "guias": caboclos, pretos-velhos e orixás, mas 

estes, diferentemente dos do batuque, pertencem a uma categoria própria chamada "orixás da 

Umbanda”, relacionados ao Candomblé baiano; conforme o caso podem vir, ocasionalmente, 

“espíritos obscuros"; 

4) A cor das vestes rituais é o branco, e assemelham-se a aventais de enfermagem; 

5) Cantos em português com inserção de palavras banto; 

6) Inexistência de sacrifícios de animais; 

7)  Reúne, no ritual, quanto à origem, elementos: africanos (banto e jêje-nagô; luso-

brasileiros; de inspiração indígena; de inspiração oriental; kardecistas; da teosofia; 

8)  Bebidas alcoólicas e tabaco fazem parte dos cerimoniais; 

9)  Colares rituais com geralmente 3 cores; 

10) Possui corpo doutrinário estabelecido e expresso (embasado no Kardecismo) com ampla 

bibliografia, na qual se buscam também os conhecimentos sobre a religião; 

11)  Promove uma ou várias sessões litúrgicas semanais. 

 

 



2.1.2.  "Batuque" ou "Nação" 

 Para algumas pessoas a nação é também a linha-negra ou magia-negra; para a maioria, 

estes termos são sinónimos apenas da "linha cruzada". Os templos de “batuque puro" 

perfazem aproximadamente 15% do total, número que está em declínio. São frequentados, na 

maior parte deles, principalmente por negros pobres. 

As principais características do batuque são: 

1)  Predominância de elementos culturais, inclusive cantos, de origem sudanesa ljèje›nagò, 

região da Nigéria e do Benin; 

2) O iniciado só pode receber uma única divindade, o orixá "dono" de sua cabeça; e ele ignora 

que é possuído pela entidade; 

3)  As entidades sobrenaturais são os orixás ou os eguns, os espíritos dos mortos, e o 

individuo é filho espiritual  do orixá a quem recebe; 

4)  As cores das vestes rituais variam de acordo com o orixá, seu modelo é uma saia e uma 

"gandola" (blusa decotada e sem mangas) para as mulheres; para os homens, camisa e 

bombacha, o traje masculino gaúcho, o homem cavaleiro do Sul; 

5) Inclusão necessária de sacrifícios de animais; 

6) Os deuses são fixados ritualmente em pedras ("ocutás"),  objetos de ferro ou estatuetas de 

madeira (os “vultos” ou "amuletos”; 

7)  Reúne formalmente no ritual apenas elementos africanos (principalmente os jêje-nagô), 

além dos luso-brasileiros; 

8)  Bebidas alcoólicas e tabaco são rigorosamente proibidos nas cerimônias dos orixás, mas a 

bebida é usada em pequena quantidade nos rituais dos mortos; 

9)  Colares mono ou bicromáticos; 

10) -- Não possui corpo teórico-filosófico expresso formalmente; não ha bibliografia que sirva 

de orientação; a tradição é assimilada pelo convívio), é o elemento-chave para a prática ritual; 

 

2.1.3 – “Linha cruzada”, "Quimbanda", “Linha negra” ou "Magia negra”, "Umbanda 

cruzada” ou "Cruzada".”  
 Representa cerca de 80% dos templos religiosos afro-brasileiros do Rio Grande do Sul e 

tende a crescer. É chamada de “cruzada” porque seus integrantes “cruzam-se”' no batuque, 

isto é: ou fazem a iniciação ou colocam na testa um pouco de sangue de animais sacrificados 

em cerimonias desta última modalidade. 

 A característica principal da cruzada é  cultuar entidades da umbanda "pura", do batuque 

“puro”  e da própria linha cruzada na mesma casa de culto. Mas cada tipo de entidade não só 

ocupa local separado como também é homenageada em ocasiões diversas. 

 Estes templos costumam funcionar alternadamente:  

1) Como a umbanda, promovendo uma ou várias sessões litúrgicas semanais, onde os cânticos 

são em português com palavras africanas de língua banto. Dependendo da casa, os fieis 

podem receber, nestas ocasiões, caboclos, pretos-velhos e orixás da umbanda e, mais tarde, 

exús e pombagiras (da própria linha cruzada). Em outros casos há dias específicos para cada 

tipo de entidade. Alguns templos se dizem cruzados, mas atuam só com exús e pombagiras. 

2) Além daquelas sessões, promovem, como as casas de batuque,  também uma ou mais 

solenidades rituais anuais deste tipo, onde se canta apenas em “africano” e só é admitida a 

possessão por orixás. 

 Num sentido amplo, pode-se dizer que os templos de linha cruzada situam-se a meio 

caminho do continuum (ou sequência) existente entre os de batuque e de umbanda puros. 

 Um dos aspectos importantes da linha cruzada é que se trata de uma forma religiosa 

relativamente nova, existente talvez a menos de 40 anos no Rio Grande do Sul, mas que 

apresentou extraordinário crescimento. 



 Em minha opinião, duas principais razões associadas garantiram esta expansão. Primeiro, 

o baixo custo de manutenção do ritual: enquanto as cerimônias de batuque implicam via regra 

em sacrifício de animais e confecção de muitos alimentos sagrados, pode-se fazer uma sessão 

para exús ou caboclos com apenas algumas garrafas de bebidas, um pouco de mel, flores. Em 

segundo, por oferecer possibilidade de acesso a amplo espectro de recursos místicos: é 

opinião geral entre os praticantes de todas estas formas rituais que ha uma graduação de poder 

místico, de menor a maior, quanto às entidades, nesta ordem: caboclos e pretos-velhos; exús; 

orixás. Um caboclo só resolve problemas simples, mas em compensação contenta-se com um 

pequeno pote de mel. Já um orixá terá eficácia muito maior, mas exigirá uma ave especial, de 

preço também muito maior. Ilustrando do isto, uma sacerdotisa declarou: "Trabalhar nas duas 

linhas é muito bom, porque a gente ataca e se defende pelos dois lados". Isto é, pode fazer e 

neutralizar feitiços através de entidades da umbanda ou do batuque. Outro pai-de-santo, 

Ademar do Ogum, mencionou claramente os aspectos econômicos: “A cruzada sustenta o 

batuque”. 

 Além destas vantagens em relação ao batuque, a linha cruzada possibilita também, entre 

outras, aprendizagem mais fácil do ritual, além de cerimoniais de iniciação  muito mais 

rápidos. 

 Em certos aspectos, a linha cruzada assemelha-se bastante à macumba do Rio e São 

Paulo. 

 

 São características da linha cruzada: 

1) Há elementos banto e sudaneses no ritual; 

2)  Possessão por várias divindades; o praticante sabe que é possuído por exús, mas não 

quanto aos orixás do batuque; 

3)  As entidades sobrenaturais podem ser todas as do batuque e da umbanda; 

4)  A cor das vestes, rituais é o branco, nas sessões de umbanda, e coloridos nas demais; 

5) Cantos em português com inserção de palavras banto; ou em sudanês nos rituais de 

batuque; 

6) Sacrifícios de animais apenas para orixás e exús (estes últimos recebem em oferenda 

também gatos pretos; 

7)  Reúne, no ritual, elementos da umbanda e do batuque e próprios da Linha cruzada, como 

dos exús e pombas-gira; 

8)  Bebidas alcoólicas e tabaco fazem parte do ritual, 

exceção feita às sessões de batuque 

9)  Colares rituais de uma a três cores, dependendo da entidade; 

10) Utiliza o corpo doutrinário da umbanda; 

11)  Promove uma ou mais sessões rituais semanais. 

 

3) “Batuque” 

 O batuque segue, em linhas gerais, o modelo clássico das religiões jêje-nagô, como o 

xangô pernambucano ou o candomblé da Bahia. Repetindo, sua forma ritual conta com o 

sacrifício de animais, a fixação mística das divindades em certas pedras e objetos, a possessão 

dos iniciados por tais divindades, cantos litúrgicos em línguas sudanesas e acompanhados por 

tambores especiais. 

 Segundo é possível deduzir da história oral e dados diversos, os primeiros templos de 

batuque teriam sido fundados em Rio Grande, Pelotas, por volta dos anos 1830 a 1840 por 

africanos e/ou seus descendentes de primeira geração. Aspecto muito interessante é o fato de 

seu ritual se assemelhar extraordinariamente ao xangô do Recife, o que permite supor raízes 

naquela região. 



 A religião, com o passar do tempo, assimilou elementos do contexto regional rio-

grandense: por exemplo, o traje ritual masculino é a bombacha: o orixá Ogum tem no 

churrasco o seu alimento sagrado preferido; a batata inglesa popularizada pela colônia alemã, 

é oferecida ao Bará, orixá das ruas e encruzilhadas; a polenta, da região de colonização 

italiana, é alimento sagrado da Oxum, divindade das águas. Em mais de um templo, observei 

o uso de erva-mate, de que se faz o chimarrão, para compor o “mieró", caldo de ervas 

pertencentes aos eguns, os mortos. 

 Entretanto, conserva com surpreendente fidelidade suas raízes africanas originais. 

Representa,  assim, num Estado fortemente racista, como o Rio Grande do Sul, um lócus de 

resistência,  sobrevivência física e  cultural, sociabilidade e forjamento de identidades para as 

grandes massas urbanas de descendentes de africanos. Por isto, pode ser considerado, como 

tantas outras manifestações similares, uma forma de negritude espontânea, criada pelo próprio 

povo. 

 

3.1 -- Os templos de culto 

 O ritual do Batuque desenvolve-se em torno de templos chamados de casa de Batuque, 

casa de nação  (subentenda-se ““nação africana") ou simplesmente “casa”, seguido do nome 

de 

seu proprietário, para distingui-la das residências civis comuns. 

Cada templo destes é autônomo frente aos demais, exceção feita àqueles cujos chefes têm 

seu chefe ainda vivo. Entretanto, não há nenhum que tenha ascendência generalizada sobre os 

outros. 

 

3.1.1 -- Os sacerdotes e seus filhos de santo 

Ao sacerdote de cada templo dá-se o nome de pai de santo ou babaláu e mãe de santo ou 

babalôa, de acordo com seu sexo. 

 De uma lista de 80 chefes registrados no IBGE, em 1973, 65% (52) eram mulheres e 

35% (28) eram homens. Esta proporção de aproximadamente duas mulheres para cada 

homem, como chefes, aproxima-se de levantamentos realizados junto a pessoas bem 

relacionadas na religião.  

Revestido de grande autoridade, um chefe é simultaneamente proprietário, residente e 

encarregado da guarda física e ritual de seu templo, além da iniciação dos fiéis, do método 

divinatório dos búzios e da manutenção de culto. Seus seguidores são denominados de filhos 

ou filhas de santo. Orbita em torno ao templo um sem-número de pessoas, uma escala vai 

desde o cliente ocasional, até o sacerdote, incluindo-se ai os iniciados em vários graus e seus 

familiares e amigos. Os integrantes do culto identificam-se como de nação ou batuqueiro. Este  

último termo, porem, é utilizado entre íntimos, pois do contrário é  ofensivo e pejorativo, já 

que  no senso comum dos gaúchos é sinônimo de feiticeiro. 

Enquanto que a clientela conta com um número considerável de pessoas consideradas 

ricas e “brancas” (isto é, sem caracteres negroides,  os filiados, em sua maciça maioria, são 

negros, e com tais caracteres muito acentuados. Estes possuem poder aquisitivo muito baixo e 

residem nas vilas periféricas da cidade; alias, onde se localiza a maior parte das casas do 

batuque. 

Os chefes e filiados mais antigos, quase todos se conhecem e são conhecidos 

pessoalmente pelos demais integrantes da religião.
2
 A este conjunto total de chefes e filiados 

denomino de comunidade do batuque. 

Algo muito importante de se levar em conta é que esta religião e as demais  de matriz africana 

estão inseridas num conjunto social muito maior, a sociedade envolvente, cuja  configuração 
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seque um modelo europoide, é majoritária e dominante, politica, econômica e culturalmente 

em relação à outra. Ambas tem mantido relações  de diversas naturezas ao longo do tempo. 

 

3. 1.2 -- A Economia do Templo 

Em termos econômicos, um templo tem como recursos, basicamente: 

1)  Os pagamentos que o chefe recebe da clientela e filhos  de santo pela prática do método 

divinatório dos búzios ou por certos trabalhos rituais os "serviços", pequenos rituais) ou 

oferendas aos orixás; 

2)  Pelo pagamento ritual que ele cobra dos filhos para executar-lhes os vários graus de 

iniciação.  

Em certas ocasiões, estes recursos são buscados fora; muitos chefes viajam para outros 

Estados ou mesmo países do Prata onde têm clientes e filhos de santo com templos próprios, 

para dar consultas, efetuar "serviços", fazer os sacrifícios para os orixás destes últimos. 

Boa parte  destes recursos reverte para o próprio templo, direta ou indiretamente, ou para 

seus filiados; os mais pobres destes últimos podem receber auxílios para consultas médicas ou 

remédios indispensáveis, ajuda numa crise financeira mais aguda, a critério de seu chefe. Por 

razões como esta é que digo que os templos são também lugar de proteção de seus filiados. 

O volume maior das despesas, entretanto, é representado pelas grandes festas anuais, 

quando, em casas de porte maior, podem ser imolados, na mesma ocasião, meia 

centena de “quatro-pés”, cabritos, porcos, ovelhas e até touros, além de várias centenas de 

aves cuja carne é preparada e ritual e gratuitamente distribuída pelos participantes da festa e 

visitantes. Paralelamente a isto, preparam-se, em enormes painelões, muitos quilos de 

alimentos rituais, também distribuídos. O custo de tais festas pode subir a cerca de U$ 900 ou 

mais, cuja a maior parte fica a cargo do chefe, embora os filhos-de-santo também colaborem. 

É para cobrir tais despesas que são feitas as viagens referidas acima. Entretanto, o padrão de 

vida, muito baixo, da grande maioria dos sacerdotes, contrasta com as consideráveis quantias 

de dinheiro que passam por suas mãos, mas são gastas nos rituais. 

Esta tendência se mostra mais forte nos chefes mais antigos e negros, e menos nos 

brancos de iniciação mais recente, que tendem a tentar utilizar o culto como canal de ascensão 

econômica. Pode-se dizer que as aspirações dos primeiros guiam-se pelos "etos batuqueiro" 

(ou seja, o modo de pensar), comum ao meio em que convivem e foram educados, enquanto 

que os segundo, orientam-se pelas aspirações comuns à sociedade rio-grandense não-

batuqueira. Mas é interessante constatar que estes, aos poucos, envolvidos pela imensa e 

sólida teia de relações sociais que a estrutura de um casa de Batuque compreende (em que 

eles mesmos, como sacerdotes, são o centro), sejam forçados, em grau maior ou menor a 

alterar este comportamento, "convertendo-se". Porque, no Batuque,  prestigio de um chefe é 

medido menos pela sua riqueza pessoal do que os conhecimentos rituais que possui, número e 

poder aquisitivo de sua clientela, a quantidade de pessoas que iniciou, o poder atribuído ao 

seu orixá, o volume de alimentos sagrados que distribui nas solenidades. Tais fatores, com 

exceção do primeiro, são mutuamente dependentes; de certa forma, até se opõem àquele. 

Estes elementos permitem pensar uma casa de Batuque também como uma unidade 

distribuidora de riqueza: esta, obtida junta à clientela, principalmente -- muitos dos quais 

brancos de considerável poder aquisitivo -- é distribuída principalmente pelos mais ligados 

efetivamente ao culto, a maciça maioria, composta de negros pobres. 

 

3.1.3 - O uso do espaço físico 

Os templos de Batuque, a não ser por certos detalhes que escapam aos olhos dos leigos, 

pouco ou nada se distinguem das residências civis comuns Melville Herskovits, referindo-se a 

este aspecto, menciona que um “prato de lata” é um elemento de distinção entre ambos. Na 

verdade, creio que desejava referir-se, isto sim, a pequenas placas metálicas, na fachada, onde 



consta a denominação do templo (data de sua fundação etc.  E a incorreção pode ser 

computada provavelmente a um erro de tradução do artigo, menos que de observação, pois o 

termo  “plat”, inglês,  tanto significa prato como placa (Herskovits,  1943:112l). 

No terreno de uma casa de Batuque, via de regra se observa logo à entrada, uma pequena 

casinhola vermelha com porta, onde estão colocados o Bará Lodê e o Ogum Avagã, orixás 

relacionados à rua e guardiões do templo. Nos fundos, em muitos deles o "balé", a “morada 

dos oguns", os espíritos dos ancestrais mortos. Deve haver, igualmente, espaço para acomodar  

quadrúpedes destinados às festas maiores. E galinheiro e gaiolas para pombos, utilizados 

cotidianamente para oferendas. É importante haver, também, um espaço livre para o plantio 

de árvores e ervas usadas no ritual e enterramento de certos restos de animais sacrificados. 

Internamente, há peças de uso mais particulares do chefe e seus familiares (dormitórios); 

de uso ritual e profano simultâneo, como a cozinha e o "salão”. E de função  exclusivamente 

ritual, como o “quarto de santo". O  salão é  uma peça ampla, localizada geralmente na parte 

fronteira do imóvel e com acesso direto para a rua. Em dias comuns pode funcionar como sala 

de visitas. Nas festas, seus móveis são removidos e   o local  é disponibilizado para as danças 

e cerimônias sagradas. Via de regra há, nas paredes, estampas de santos católicos 

correspondentes aos vários orixás e em alguns templos  um quadro-negro tipo escolar onde 

são escritos avisos sobre as próximas solenidades. Em lugar de honra encontra-se uma foto 

grande da sacerdotisa ou sacerdote iniciador do dono da casa. 

O “quarto-de-santo”,  "pejê", “peji”  ou “pará”  é onde ficam os  objetos sagrados: 

tambores, facas sacrificiais, quartinhas de barro com água e,  no chão, pratos com alimentos 

rituais e oferendas aos orixás. O elemento mais importante que aí se encontra, porém, são os 

“acutás” ou “ocutás”, pedras sagradas onde são “sentados” (isto é,  fixados ritualmente), os 

orixás, colocadas em vasilhas.  Os ocutás ficam ocultos  por trás de cortinas, em prateleiras. 

Visíveis, sobre estas prateleiras encontram-se imagens de santos católicos associados aos 

orixás, mas pode haver  brinquedos infantis oferecidos aos Bêjis (uma espécie de orixás 

crianças), como havia na casa da Mãe Moça de Oxum. 

Sobre a expressão “pará” aplicada ao quarto de santo, Herskovits, também, que esteve em 

Porto Alegre de passagem e conheceu o batuque, menciona-a: “A palavra usada pelos 

membros do culto para designar esses centros e seus rituais é pará". Entretanto, agora sim, 

deve tratar-se de um erro de observação uma vez que, em todo o tempo de pesquisa, e 

contatando inclusive com filhos de santo antigos da mesma casa que em pesquisou, jamais 

ouvi a expressão empregada neste sentido: sempre  sinônimo de quarto de santo, apenas. 

Baseado em seus estudos, uma serie de autores repetiu o engano: Edison Carneiro (l964:128), 

Renato Almeida (1965: 69)  e outros, Bastide, inclusive, que aqui também esteve e conheceu 

alguns dos informantes de Herskovits. Mas, como se pode perceber pelos próprios textos, ao 

que parece buscou tal informação no trabalho do outro (Bastide, 1959:237 e 1971 :288). 

 

3.2 -- Os Orixás 

Os orixás ou divindades, de ambos os sexos, formam uma sociedade que reflete a 

sociedade humana: além do parentesco consanguíneo espiritual, existem entre eles uniões, 

rixas, intrigas, ciúmes amorosos, infidelidades conjugais, amizades, além de gostos e 

preferencias variados. Pode-se deduzir, também, que teriam forma humana pois ouvi em que  

tornaram-se visíveis sob esta forma. São as relações entre eles -- as “passagens” -- que 

inspiram muitas das respostas do jogo-de-búzios. Existe boa quantidade destas estórias, que 

correm pela comunidade do Batuque. 

Os orixás estão estabelecidos numa certa ordem, hierarquicamente, dos mais jovens aos 

mais velhos, pela qual são invoca dos: Bará, Ogum, Iansã (ou Oiá), Xangô, Odé, Otim, Obá, 

Ossanha, Xapanã, Oxum,  Iemanjá e Oxalá. Cada um deles tem símbolos específicos, como 

cores, números, alimentos,  animais, plantas, acidentes geográficos, objetos. 



Cada pessoa, seja ou não de “religião”, é  filha espiritual  de dois orixás, sempre um casal, 

um que “manda” na cabeça e outro no corpo: aquele pode ser identificado até pela forma do 

rosto, mas a certeza só obtida nos búzios. É indiferente o individuo ser de um sexo e ter 

cabeça de um orixá do outro, pois  adquire a filiação, comumente, pelo dia a hora, na semana, 

em que nasce. Estes orixás, especialmente o da cabeça, transmitem ao filho suas 

características particulares. Por exemplo, filho do Bará, orixá das ruas e encruzilhadas, 

símbolo do movimento, é pessoa que gosta de viajar, andar na rua não para quieto. 

Normalmente tem cabeça pequena, testa curto, olhos esbugalhados. 

O fato de haver transmissão  de caracteres, de “pai” para “filho”, introduz uma questão 

interessante e já estudada por Fry (1982) e outros, que é a homossexualidade nas religiões 

afro-brasileiras (mas também em outras, como no catolicismo). No batuque, pelo fato de a 

pessoa herdar características do  seu pai ou mãe espirituais, ela não pode ser culpada de ser 

homossexual, tal como ocorre fora da religião. De fato, há muitos homossexuais masculinos e 

femininos, no batuque, mas são muito bem aceitos e respeitados. Alguns deles são  ou foram 

chefes de grande prestígio entre a comunidade do batuque e mesmo a comunidade branca, 

envolvente.  

 

OS ORIXÁS - QUADRO SINÓTICO 

 
   ORIXÁ   SANTO CATÓLICO   SEXO         CORES    SAUDAÇÃO  NÚMERO 

Bará Santo Antônio (jovem) 

São Pedro (velho) 

   M Vermelho        Alú-pô 3 ou 7 

Ogum São Jorge    M  Verde e  vermelho Ogú-nhê 7 ou 9 

Iansã ou Oiá Santa Bárbara     F Vermelho  

 e branco 

Êpa-êio 7 

Xangô São Jerônimo (Velho); São 

Miguel (jovem) 

    M Vermelho  

E branco 

Cauô 

Cauô cabecíle 

6 ou 12 

Odé São Sebastião      M Branco e preto  

 ou  azul marinho  

e  branco  

Ôque; ôque- 

 bamo 

7 

Otim N.Sª. do Mont’Serrat     F Branco e preto  

 ou  azul marinho  

e  branco  

Ôque; ôque- 

 bamo 

7 

Obá Santa Catarina     F Rosa ou marrom Êxo; êxo-ínho 7 

Ossanha São José    M Verde e amarelo Eu-eu 7 

Xapanã São Lázaro ou Cristo 

das Chagas 

   M Preto com roxo  

ou com vermelho 

ou  grená ou 

 rosa 

Abáu 7 

Oxum N.Sª da Conceição     F Amarelo e branco Iê-iêu 8 ou 16 

Iemanjá N.Sª dos Navegantes    F Azul e branco Omí-ô 8 ou 16 

Oxalá Espírito Santo  (velho); 

Cristo Crucificado (jovem) 

   M Branco Êpa-ô 8 ou 16 

 

 

3.3. – A iniciação e o “passeio” 

No Batuque, a iniciação compreende um processo progressivo, não raro iniciado na 

infância, por motivos de saúde. O cumprirnento de cada uma destas etapas, e por um lado 

representa prestigio e direito a privilégios, por outro corresponde a um aumento do 

compromisso do filiado em relação à religião  como um todo. A todo. A partir do “bori” este 

vinculo torna-se indissociável e seu ocasional rompimento ou abandono do culto, havendo a 

crença de que podem haver castigos terríveis por parte dos orixás, até é mesmo a morte. 



Estas várias iniciações implicam, sempre, em sacrifícios de animais. O volume destes 

acompanha, de certa forma, a progressão das mesmas. O sangue é vertido na cabeça do 

iniciando e, se for o caso,   no ocutá.  

A)  “Segurança”, “aribibó” ou “oribibó” -- para crianças; sacrifício de pombos; 

B) “Bori” ou “borido” - sacrifício de aves; consagram-se simultaneamente certos objetos em 

uma cremeira de vidro, também chamada, por extensão, de "bori", e “representa” a cabeça da 

pessoa (mas a palavra mais adequada  seria cérebro).  

C) “Aprontamento” -- sacrifício de quadrúpedes ou "quatro-pés":  caprinos, ovinos, suínos ou 

bovídeos (touro)  para todos os orixás do iniciando. 

D) “Axé de búzios” -- o direito de olhar os búzios e, praticamente, abrir um templo próprio; é 

dado para quem 6 dado para quem e “pronto"; sacrifício de aves.  

E) “Axé de faca” - o direito de realizar a matança; com a utilização de aves.  

F) “Axé de boi” (seria mais correto touro) -- o direito de sacrificar touros. 

O  bori e o aprontamento, especialmente, corresponde a um período em que o iniciando, 

denominado "preso", deve permanecer no templo e cumprir uma serie de proibições, entre as 

quais a de dormir em camas improvisadas no chão, não ter relações sexuais, não apanhar sol, 

não falar muito, não comer com talheres. Daí  a expressão “ir para o chão”, como sinônimo de 

realizar tais iniciações, que são, em geral, renovadas anualmente. Este conjunto de 

características indica que a iniciação representa uma morte simbólica, para o indivíduo, sendo 

o final do processo um renascimento para uma nova vida ou renovação do pacto com seu 

orixá. Durante parte deste período o sangue dos animais sacrificados deverá permanecer no 

ocutá e na cabeça do pronto, e é considerado que o  orixá do iniciando está “comandando sua 

cabeça”.  

Na sequência do processo de aprontamento, a festa pública que segue os sacrifícios, no 

dia seguinte, é também chamada de “festa de dar o nome”. Neste momento é  esperado que os 

orixás dos iniciandos baixem, sendo levados um quarto onde são submetidos a provas para 

que a veracidade de sua possessão seja constatada. Tais provas são feitas em caráter secreto e 

o sacerdote precisa convidar outros sacerdotes da comunidade para testemunhar tal 

veracidade. Só eles e um ou mais possuídos por orixás confirmados e antigos podem 

participar da cerimônia.  Tais provas podem variar de templo para templo, sendo as mais 

comuns  o orixá em teste  ter de comer 6 ou 12 mechas de algodão incandescentes embebidas 

em azeite de dendê sem se queimar ou  beber um copo de vinagre com pimenta -  um forte 

vomitório – sem que vomite. Corre na comunidade que alguns sacerdotes obrigam o 

iniciandos a comer fezes humanas. Para o templo, seu sacerdote,   filiados e mesmo a 

comunidade, é fundamental contar com orixás cuja possessão é considerada verdadeira, 

porque deles é que vem o poder de proteção para o grupo. Ao voltar para o salão, o orixá deve 

dizer o seu nome publicamente, sendo esta a  primeira vez em que fala. Antes dela é mudo e 

só se comunica por gestos. Depois dela, passa a conversar com os humanos. Por esta razão é 

que é a cerimônia dos testes é também chamada de doação do “axé de fala”.  

Três dias depois da festa são  levados a visitar  cerimonialmente os templos dos chefes 

que compareceram às solenidades, bater cabeça nos seus quartos de santo, onde podem ganhar 

moedas – um símbolo de riqueza. Após, comparecem preferencialmente à igreja do Rosário, 

mercado central, onde fazem cumprimentos a um Bará que, é dito pela comunidade,  foi 

assentado em seu ponto central, sob a terra. Também compram hortaliças que são jogadas no 

rio Guaíba, bem próximo. O trajeto, que corresponde a ser apresentado a outros templos da 

comunidade e locais importantes da cidade é chamado de “passeio”. Segundo o Pai Ayrton 

(Paixão) do Xangô, é como se eles, agora na sua nova condição de prontos -  ou seja, 

consagrados a todos os orixás – vão conhecer o “mundo”.  

Antropologicamente, o ritual de iniciação do batuque segue que bem caracteristicamente 

o modelo proposta por Gennep (1977) com as fases de separação, liminaridade e agregação. 



Na primeira, a pessoa é separada da comunidade e tem de permanecer na casa, por isto sendo 

chamado de “preso”. Neste período fica numa situação em que se assemelha a um morto, 

simbolicamente, como mencionei acima, mas é um vivo. Isto é, está nos limites entre um e 

outro. Na fase seguinte, como se revivesse, é reagregado à sua antiga comunidade, mas com 

um status diferente e mais alto.  

 

3.4. – A sequência litúrgica: “Matança”, “Festa” e “Levantação" 

A sequência litúrgica corresponde a um desenrolar de eventos seguidos e encadeados.  

Em função de ocorrer apenas em cenas épocas do ano, da intensa expressividade que 

possuem, além de seu caráter de espetáculo, a festa não raro têm sido o foco único de 

pesquisadores do batuque e  religiões similares, que ignoram  outros  aspectos cotidianos do 

ritual. Mas na verdade ela  é apenas uma parte menor da religião, que chama a atenção porque 

aflora, é  como a ponta visível de um grande iceberg cujo corpo fica oculto abaixo da 

superfície.  Este corpo é  composto de também pequenas cerimônias de que o fiel participa  ao 

longo do tempo, cotidianamente, na casa de culto,  processo que pode durar anos e um dia 

deságua na festa.   

 Basicamente, os eventos da sequência,  tomado como referência a festa,  são os seguintes: 

A) Meses antes de data é feita uma  oferenda aos eguns, os espíritos dos mortos, no balé, para 

alimentá-los, o que garante que não venham perturbar a festa;  

B) Sexta-feira -- “matança". Os ocutás são retirados das prateleiras e colocados no piso do 

quarto de santo, sendo feito os  sacrifícios de animais, o sangue derramado sobre eles e cabeça 

e corpo dos fiéis; 

C) Sábado à noite:  festa. É uma cerimônia pública, aberta a quem interessar possa, que reúne 

 pessoas de dentro e fora do templo. Os filiados à casa  vestem  uniformes com as   cores do 

orixá padroeiro da casa, e decoração padronizada, em cada casa. Mas invariavelmente 

compreendem bombacha colorida e camisa para os homens; e "gandola", blusa da mangas 

curtas e saia rodada tipo “baiana”, para as mulheres. 

A primeira cerimonia é o “despacho do Bará, certos alimentos que são levados à 

encruzilhada mais próxima. Feito isto, começam os  toques de tambor e cantos  que obedeceu 

à  sequência espiritual  hierárquica dos orixás que vai do  Bará até Oxalá. É formada a “roda”, 

círculo de pessoas, umas atrás das outras, que vai girando em sentido anti-horário. Para cada 

orixá existem uma ou varias danças que espelham as características místicas dos mesmos. 

Quando houve sacrifício de quadrúpedes faz-se a "roda de quatro-pés”, "balança",  “caçu” 

ou “roda dos prontos", exclusiva destes. Voltados para o centro do salão, em circulo, os 

participantes dão-se as mãos, palma contra palma, dedos fortemente entrelaçados. Os 

tamboreiros cantam um cântico especial cujo compasso vai aumentando até tornar-se um 

verdadeiro frenesi. Ao ritmo do tambor, o circulo converge e afasta-se do centro do salão em 

movimentos alternados e violentos de vai-e-vem. É neste momento que começam a suceder-se  

as possessões nas pessoas da balança. Os possuídos muitas vezes jogam-se para frente e para 

trás com todo o peso do corpo, sacudindo a cabeça precisando que seus vizinhos cerrem os 

dedos com toda a força para que as mãos não se separem, o que pode acarretar, segundo a 

religião,  até a morte deste ou do dono da casa. De repente, o ritmo do tambor se altera e os 

tamboreiros tocam o “alujá", vibrante e  rapidíssimo ritmo de Xangô,  e então todos soltam-se 

as mãos, sendo que os possuídos vão para o centro do salão e começam a dançar. 

 Parado o cântico, cambaleiam e são socorridos pelos circunstantes que fazem a 

“chegada", cerimonia que consiste em  flexionar-lhes os braços e soprar nos ouvidos. 

Recomeçados os toques, forma-se novamente a roda simples, mas os orixás vão para o centro 

do circulo e, coletivamente executam as danças sagradas que lhes são características. 

Contribui muito para o prestigio de um orixá o fato de dançar bem. Nos intervalos dos 



toques estes ministram axés  às pessoas (espécie de limpezas místicas), dão consultas ou 

fazem admoestações. Olhos semicerrados, sobrancelhas enrugadas, boca contraída como um 

bico, gesto solenes, também são características dos orixás. 

Os toques sucedem-se até os de Oxalá, quando a festa já vai para o final. Neste meio 

tempo os orixás vão se "despachando" (indo embora), submetendo-se a um pequeno ritual que 

consiste em sentá-los num banco e colocar-lhes água nos membros superiores e inferiores e 

finalmente borrifá-la em seu rosto; em seguida, dobram-lhes novamente os braços, assopram-

lhes nos ouvidos e dão-lhes mel ou dendê ("epô"), conforme o caso. Passam, então ao estado 

de "axerê" ou "axêro", em que tomam atitudes infantis, inclusive nas 

expressões do rosto: correm pela casa, invadem o salão, fazem palhaçadas, promovem guerras 

de cascas de frutas, dizem palavrões, em voz alta, arremedam os orixás que dançam e falam 

em um português tatibitate com termos cujo significado só os conhecedores do ritual 

compreendem. Usam, igualmente, antônimos das palavras portuguesas: "triste" (significa 

"alegre"); dão “bom-dia”, embora seja noite. Tal estado só finda quando dormem, acordando 

mansamente ou em sobressalto, conforme a pessoa. Seu comportamento de forma alguma é 

reprimido, pelo contrario: os circunstantes brincam com os axêros, riem-se discretamente de 

suas bobagens, ameaçam roubar-lhes as frutas ou doces que ganharam, tratam-nos 

literalmente como crianças, como  são considerados ritualmente). Mas, apesar disto chamam-

lhes de “meu pai” ou “minha mãe”, conforme o orixá, expressão dada apenas aos deuses. 

De acordo com a babaloa Estér da Iemanjá, os axerês “não estão nem cá, nem lá; nem 

orixá, mesmo, nem gente”, expressão que contribui para que eu perceba sua condição de 

liminares, tal como comentei sobre os iniciados, acima, que permanecem também neste 

estado. Na verdade, sua presença, na festa, introduz um ritual de reversão da status (Turner, 

1974:212l) no qual descem de sua posição sobre-humana de deuses para assumirem posições 

ridículas e servirem de objeto de riso para os humanos, o que jamais seria feito aos orixás 

propriamente ditos, sob pena de terríveis castigos (que aparecem até nas estórias). Aos orixás. 

Ridicularizando os axêros, os homens agem como se fossem seus superiores na hierarquia 

cósmica; mas o reconhecimento formal da superioridade desses -- de sua qualidade divina – 

se mostra-se nas expressões de tratamento que-empregam, "pai", “mãe". No quadro, então, 

ficam mais frisados os papéis respectivos de "humanos" e "Deuses", os atos esperados de cada 

um. Pode-se pensar igualmente, num ritual de inversão, um anti-ritual onde os contrastes são 

levados a extremos: contra a sisudez dos orixás, o comportamento palhaço dos axêros; contra 

os gestos solenes, as atitudes inconsequentes. O contraste é mais visível, ainda, pelo uso de 

antônimos por parte destes últimos. Tais contrastes, também, reforçam as posições dos vários 

agentes envolvidos: homens, Deuses -- sua importância e lugar no Cosmos. 

Ao final da festa, pacotes com pequenas porções das principais comidas rituais são 

distribuídos a cada um dos presentes: são os "mercados". Tal ato simboliza o 

comprometimento de todas as pessoas presentes com os procedimentos rituais que foram 

realizados. Mas também ocupa papel fundamental no processo de liberação, canalização e 

transmissão do "axé" (Santos, 1976:37 e ss.): ingerir parte das comidas dos deuses,  tal como 

na comunhão católica, é sacralizar-se. 

Entre os vários aspectos importantes da festa está o de compor um espaço onde, através 

de dramatização, centrada na possessão, as crenças do grupo são revividas. Nela também se 

reencontram os integrantes da comunidade do batuque, que trocam informações, observam os 

acontecimentos, convidam-se mutuamente para outras solenidades. Em outras palavras, 

renovam os elementos de seu patrimônio cultural comum, reforçando suas identidades de 

batuqueiros. 

D) Segunda ou terça-feira -- "levantação da festa". Os ocutás e a cabeça dos prontos são 

lavados embora ainda fiquem ambos "no chão" expressão que significa, para os objetos 

rituais, permanecerem no solo. Para os filiados, continuarem seu retiro. 



E) Sábado (manhã) -- "matança do peixe". Sacrificam-se peixes "de couro" (pintado, bagre, 

jundiá, sendo colocadas algumas gotas nos ocutás o que, para o Ayrton do Xangô corresponde 

a “acordá-los, pois estavam “dormindo” desde o dia da matança. 

F) Sábado (mesma data; noite -- "dilogum". Conforme a Mãe Moça da Oxum, a "festa do 

peixe" é  uma festa semelhante à  primeira, mas come-se carne de peixe; 

G. Domingo “levantação do peixe” lavam-se os ocutás novamente e estes são devolvidos à 

prateleira, daí  o nome  "levantar",  porque estas ficam mais altas do que o piso. No mesmo 

dia faz-se o passeio, referido anteriormente, e que corresponde ao encerramento deste ciclo. 

 

3. 5 -- "Aressum ”, o ritual funerário e os eguns, os espíritos dos mortos 

A característica principal dos eguns é serem extremamente perigosos. A razão é que, 

sendo "cegos, surdos e tapados (obtusos) além "de não se convencerem que já morreram”, 

como referiu o babaláu Érico do Ogum. "encostam-se” nas pessoas para tentarem recuperar o 

que perderam: a vida.  

O aressum (ou "missa-de-eguns"), e útil mencionar, nada tem a ver com o culto da Ilha de 

Itaparica, em Salvador, que assisti em 1972. Tem pomos em comum, isto sim, com o axexê 

baiano, pelo menos com o que observei no pai de santo Ciriáco e referido por Bastide 

(1959:208 e ss).  

Tanto Bastide (1959:247) quanto Herskovits (1943) mencionam o ritual dos mortos no 

batuque, sendo que o primeiro estranha as informações de uma pessoa segundo as quais se 

dançaria à volta do caixão do morto e haveria possessão, em certo momento, por orixás. Ele 

atribui tais dados à má informação da pessoa ou “decomposição do ritual verdadeiro", mas 

estas declarações estavam perfeitamente corretas. Um dos problemas de Bastide é que ele 

acreditava que alguns candomblés de Salvador eram  legítimos e “verdadeiros” porque cópias 

da África,  o que não tem o mínimo cabimento: ao que tudo indica,  a emoção de ter sido bem 

recebido em alguns templos baianos fechou seus olhos de pesquisador.  

Efetivamente, por ocasião da morte, o caixão é em volta dele os participantes  cantam e 

dançam cânticos fúnebres. Na noite do sexto dia são feitos sacrifícios de animais para o egum, 

no bale, ao mesmo tempo que outros eguns são chamados e convidados a levarem aquele 

consigo. Pela manhã do sétimo dia as pessoas vão à missa católica previamente encomendada 

e retornam à casa do morto (ou seu chefe e de lá só sairão no outro dia. Tais cerimônias, 

entretanto,  tanto, são realizadas quase que apenas para sacerdotes.  

Por ocasião da "missa", na entrada do templo há o "desligamento”, cerimônia que todos 

deverão fazer, e que consiste em “desligar” os respectivos familiares de cada uma da 

influência do egum. Entre os objetos do desligamento constam palitos, cujo significado, para 

a Mãe Ester da Iemanjá, “e para dizer que comeu junto com o egum". 

Durante o dia preparam-se grandes quantidades de comidas rituais e não-rituais, que vão 

sendo consumidas. A noite há um café com leite, também ritual, em que a xícara e um pouco 

das comidas destinadas aos eguns ficam no centro. Comer, mesmo por engano, qualquer de 

suas comidas, corresponde à condenação imediata à morte, sobre o que são contados se vários 

casos. É considerado  que a festa é dos mortos e naquele dia eles terão trânsito livre em toda a 

casa; mesmo no quarto-de-santo (se for o funeral do chefe do templo), que é considerado 

território exclusivo dos orixás. As cautelas, neste dia, são extremas pois, como vigora a "lei" 

dos eguns, eles fazem o que desejam, inclusive carregar consigo (matar) quantas pessoas 

puderem, o que se diz ser possível se estas violarem os rigorosos preceitos da ocasião. 

De forma semelhante à festa dos orixás, forma-se uma roda no centro do salão. Mas aqui 

ela tem movimentos de vai-e-vem, avançando e recuando, movimento este que é associado 

aos  eguns e realizado, em ocasião correlatas, em outro momentos rituais. Mas na roda dos 

eguns, ao contrario daquele, dança-se de sapatos, ato que, igualmente, tem conotação ligadas 

a eles.  



Os cânticos especiais para eguns vão até certo ponto da cerimônia, sendo que após canta-

se para os orixás e há posses por parte destes. 

Os orixás que baixam começam a promover limpezas místicas em todos os presentes, 

passando-lhes objetos, aves e panos pelo corpo, para que fiquem "limpos" do contato com o 

morto; o mesmo é feito, interna e externamente, nas paredes da casa. 

Neste meio tempo, outros orixás e alguns dos presentes começam a quebrar 

meticulosamente todos os objetos rituais do morto: quartinhas, colares, tudo o que pode ser 

destruído. Isto será colocado em sacos, juntamente com os ocutás, velado "pois coisa velada é 

coisa de morto") e jogado em um curso de água, sendo que a cerimonia se encerra com a 

volta, ao templo dos que foram à praia. 

O  ritual, extremamente rico em detalhes simbólicos, tem como objetivo principal mostrar 

ao egum, de forma inequívoca mas diplomática, para que não se irrite que todos querem vê-lo 

distante. Na  verdade, ele não pertence mais ao grupo, junto do qual teima em permanecer, 

nem ao mundo dos vivos. 

Volto, aqui, o já mencionado modelo de Gennep (1978) em que há  a fase de separação, 

quanto ao morto, cujo espírito torna-se um liminar (pois é um morto que continua entre os 

vivos); e finalmente, a de agregação deste aos seus iguais. É esta condição de liminar, também 

que dá sua condição de “sujo” e “perigoso” (Douglas, 1966), daí as “limpezas” e as cautelas. 

O ritual, destruindo seus objetos pessoais, destrói sua identidade religiosa, separando-o, pois, 

dos vivos, e neutralizando seu potencial de periculosidade. 

Entretanto, os humanos, ao comparecerem à casa mortuária e se "desligarem" dos 

familiares, ingressam na fase de “separação"; tornam-se liminares, também, porque são vivos 

que estão entre os mortos. E ao voltarem, "limpos", podem agregar-se novamente aos demais 

membros de sua família e à comunidade do batuque em geral. 
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