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 A Mãe Moça da Oxum (ou Lídia Gonçalves da Rocha, seu  nome civil) foi uma das mais 
famosas mães-de-santo que o Rio Grande do Sul conheceu. Como tantos outros chefes, 
constituiu-se como herdeira e transmissora de uma tradição afro-brasileira sulina, o batuque, cujas 
raízes espraiam-se no tempo e no espaço .  
 Quando aceitei o convite para escrever a respeito dela - para  mim, na verdade, uma pessoa 
muito querida e inesquecível, em cujo templo pesquisei por cerca de dez anos - duas coisas me 
ocorreram. Primeiro, não teria sentido falar sobre sua figura sem considerar o pano de fundo sobre 
o qual está projetada - o que envolve mergulhos rumo ao passado, remoto e recente - a sociedade 
rio-grandense, a comunidade religiosa local, seu templo, seus seguidores. Segundo, uma 
reconstrução mais completa seria muito difícil, 'principalmente pela distância que me encontro hoje 
de Porto Alegre, o que sobremaneira dificultou a busca de mais informações com as poucas pessoas 
vivas que com ela conviveram mais demoradamente. Para tentar essa reconstrução foi necessário 
revisitar cadernetas de campo, juntar falas de outrem sobre sua pessoa, viajar por velhos caminhos 
de minha própria memória, fragmentos, alguns jamais transcritos antes, resgatando situações 
vividas, reflexões, impressões, emoções, sentimentos. Por causa dessas dificuldades, certamente 
falhas e lacunas aqui se fazem presentes. Achei melhor trabalhar o material por meio de pequenas 
histórias, nas quais conto fatos vividos ou ouvidos por mim, sobre ela, durante meus cerca de 20 
anos de pesquisas de campo no Sul.   
 Para finalizar, não é demais dizer que sempre declarei a meus pesquisados, abertamente, minha 
condição de pesquisador; e como tal me mantive, sem qualquer tipo de iniciação. Mas isso foi inútil 
diante da Mãe Moça, porque sempre me tratou como uma espécie de filho-de-santo honorário, 
digamos, a quem concedeu muitas e especiais regalias. Que, onde estiver, como se diz no batuque, 
continue espalhando a doçura com que sempre nos brindou aqui na Terra. Oxéu! -  assim seja!  

 
Um pouco de História  
 A colonização oficial do extremo-sul brasileiro começa em 1737, com a fundação da cidade 
portuária de Rio Grande, à beira do canal que liga um enorme complexo fluvial e lacustre ao 
Atlântico. Nas décadas finais dos anos 1700, o gado chimarrão (ou sem dono) e mesmo o particular 
era muito abundantes, barato e escassamente aproveitado, nos pampas sulinos. Isso ensejou a 
criação de grandes estabelecimentos charqueadores, de nível industrial, na hoje cidade de Pelotas. 
Era um local estratégico, especialmente por situar-se próximo a Rio Grande. Dali a carne dessecada 
saía, por terra ou mar, principalmente para as Minas Gerais, para alimentar os escravos, nas lavras d 
ouro e diamantes, resultando em rios de dinheiro. Os capitais amealhados construíram as bases da 
economia gaúcha.  
 Escravos negros constituíam quase com exclusividade a força de trabalho. As charqueadas 
pelotenses reuniram considerável massa escrava. Nas primeiras décadas dos anos 1800 eles 
perfaziam mais de cinco mil, na região, estando em torno de trinta mil pessoas o total de população 
do Rio Grande do Sul. Qual a origem desses escravos? A grande maioria fora trazida  de outros 
lugares do território brasileiro, incluindo-se o Nordeste; mas outro desembarcaram da África. 
 Por volta de 1850, com a queda da atividade charqueadora e o crescimento da cafeeira, boa 
parte dos escravos rio-grandenses foi deslocada para o Sudeste. Mas muitos permaneceram no Sul, 



atuando na agricultura e cada vez mais no crescente mercado urbano de serviços, que se amplia 
com o crescimento de cidades gaúchas de maior porte, como a própria Pelotas, Rio Grande e Porto 
Alegre. As atividades dos escravos citadinos eram variadas. Parte deles trabalhava como serviçais 
domésticos, enquanto outros eram alugados a terceiros: carregadores, amas-de-leite, prostitutas, 
doceiras, vendedores, artesãos de todo o tipo. O negro de aluguel ou de ganho era obrigado a morar 
com o senhor e entregar-lhe diariamente o produto de seu trabalho. Mas isso em teoria, porque na 
prática nem sempre era fácil controlar a vida dos cativos: muitos faziam biscates para si próprios, 
não entregavam tudo o que ganhavam, punham-se a morar por conta própria; não raro sumiam por 
longo tempo ou de vez, das vistas do senhor, que se via impotente para persegui-los. O dinheiro aos 
poucos amealhado também comprava alforrias.  
 O fenômeno caracterizado simultaneamente pela crescente liberdade de ir e vir do escravo 
urbano e o aumento significativo do número de forros e livres não ocorre apenas no Rio Grande do 
Sul, mas em todo o País. E é a presença dessas condições que vai permitir, por volta dos meados 
dos anos 1800, nas cidades maiores, a criação de núcleos religiosos afro-brasileiros mais 
organizados.  
 Se enfocarmos as duas grandes tradições africanas trazidas para o Rio Grande do Sul - a banto, 
da região de Angola, do antigo Congo e Moçambique, e a jeje-nagô, sudanesa, do Benin e da 
Nigéria - vamos constatar alguns fatos interessantes. Um deles é que os bantos chegaram primeiro e 
em número muito maior do que os outros, o que permitiu que marcassem sua presença na cultura 
regional: no vocabulário, na toponímia, na culinária; ou manifestações religiosas, como os 
quicumbis e maçambiques, nas quais continua a ser coroada a Rainha Jinga, personagem histórica 
na Angola do século XVI. Outro fato: os sudaneses chegam na segunda metade do século XVIII e, 
ao que tudo indica, são encaminhados principalmente para as cidades maiores, já presentes na 
Colônia. E, finalmente, embora os bantos fossem muito mais numerosos, a herança cultural 
sudanesa, representada pela religião chamada batuque, desenvolveu-se com muito mais vigor e 
presença.   
 
O batuque  
 Batuque ou nação (leia-se nação africana) é a religião negra mais tradicional, antiga e 
característica do extremo-sul do Brasil. O ritual se desenvolve em torno a templos, cada um com 
quantidades variáveis de iniciados e simpatizantes. O cerimonial litúrgico mais visível e importante 
do culto é a "festa", solenidade pública que congrega tanto os membros do templo como 
convidados de fora. Ali, por meio de toques de tambores e cânticos em "africano" (jêje, nagô, oió, 
ijexá, cambinda, línguas originárias da Nigéria e do Benin), os deuses (orixás) são chamados a 
possuir os corpos e as mentes dos fiéis, por meio dos quais atuam no mundo, consolando os 
humanos, dando-lhes conselhos, advertências, castigos, mas sobretudo praticando a atividade de 
que mais gostam: dançar. Na véspera da festa sacrificam-se animais para essas entidades, e o 
sangue é vertido na cabeça dos iniciados e em pedras chamadas de ocutás. Durante a noite, a carne 
será preparada para consumo ritual na festa. Os orixás baixam em seus iniciados principalmente na 
cerimônia da "balança": é um círculo de pessoas, mãos fortemente entrelaçadas, que gira 
vagarosamente em sentido anti-horário, todos convergindo e se afastando, simultaneamente, de seu 
centro. Recebido o orixá, o "cavalo" vai para o miolo do salão, onde permanece dançando. 
Terminada a balança, forma-se novo círculo giratório, a roda. Entre os principais ritos está o 
"aressum", para os eguns, espíritos dos mortos de antigos membros da casa.  
 A denominação dada aos sacerdotes é pai de santo ou babaláu, e às sacerdotisas, mãe de santo 
ou babalôa. Os iniciandos são os filhos (ou filhas) de santo.  
 Um dado interessante é que, ao contrário da Bahia, por exemplo, onde houve um intercâmbio 
considerável e contínuo com a África, mesmo depois da Abolição, os negros gaúchos 
permaneceram praticamente isolados de contatos com a matriz. Pierre Verger, no início da década 



1980, ouvindo o muito tradicional pai de santo Ayrton (Paixão) do Xangô cantar músicas rituais do 
batuque, observou que eram em língua iorubá e jêje arcaicos, praticado apenas em regiões mais 
interioranas da Nigéria e do Benin. Considerável contingente da população, mesmo dos segmentos 
sociais mais altos, frequenta esses rituais, ou no mínimo acredita nas entidades espirituais cultuadas 
e seu poder místico. Assim, não é fácil encontrar famílias gaúchas, especialmente das classes mais 
pobres, em que pelo menos algum de seus membros não seja filiado a uma casa de culto.  
 Existem duas modalidades rituais além do batuque "puro": a linha cruzada e a umbanda branca. 
Estima-se que, contando as casas "abertas" (que atendem público e congregam iniciados) e os 
altares domésticos, sua totalidade esteja em torno de 60 mil. Em Porto Alegre, seguidamente 
observei a presença de mais de um templo em uma única quadra, em bairros pobres. E é tal o 
volume de despachos (oferendas a divindades afro-brasileiras) em esquinas, praias e cemitérios, que 
não seria inadequado considerar a cidade  como "a Capital nacional dos despachos".   
 Cada templo constrói uma rede de relações sociais a seu redor, as quais se interpenetram, 
formando uma grande comunidade, presente e forte, cujos membros mais destacados são 
conhecidos por todos os demais. As redes, que incorporam também integrantes das classes média e 
alta, têm várias funções, entre as quais atuar na defesa da casa de culto em face de ocasionais 
perseguições e auxiliar iniciados mais pobres.  .   
 Vários indicadores permitem supor que os primeiros templos de batuque tenham surgido em 
Rio Grande, ramificando-se para Pelotas, Porto Alegre, e daí, mais tarde, para outros locais· 
Inclusive, mais recentemente, Argentina e Uruguai. A semelhança com o xangô pernambucano é 
muito grande, sugerindo, quem sabe, a presença de fundadores vindos do Nordeste ou origens 
comuns entre ambos. Com o passar do tempo, já nos anos 30, surgiu a umbanda, proveniente do 
Rio de Janeiro, atualmente com 5% das casas de culto; e nos anos 50 a linha cruzada ou quimbanda, 
com raízes possivelmente na macumba carioca e paulista, 80% das casas, hoje. Nela são cultuadas 
as entidades das duas outras formas rituais - orixás, pretosvelhos e caboclos - além dos exus e 
pombagiras.   
 Há cinco tradições ou "lados" no batuque, cada uma com algumas características rituais 
próprias: jexá, nagô, jêje, cambina e oió. É nesse último que a Mãe Moça da Oxum vai-se iniciar 
formalmente.  

   
Da linhagem de santo  

 Na Capital gaúcha dos inícios do século XX, os ex-escravos e grande parte da população negra 
ocupavam principalmente os então subúrbios da cidade. Concentravam muita gente a "Bacia" (hoje 
Mont'Serrat), a "Colônia Africana" (Rio Branco), a Azenha, o Areal da Baronesa (Menino Deus e 
praia de Belas), ainda muito mato nativo, chácaras de porte considerável. De acordo com o velho 
tamboreiro Donga da Iemanjá, quem trouxera o lado de oió para Porto Alegre, vinda de Pelotas, 
fora sua mãe de santo, Emília da Oiá Dirã (ou da Oiá Lajá, de acordo com outras fontes), que se 
instalara na Azenha. Dali, aos poucos, o lado se espalhara para outros bairros.  
 Nos primeiros anos da década de 1940, segundo Herskovits (1943) e Bastide (1971; 1973) 
havia já cerca de 40 casas de culto registradas no cadastro da polícia. Do lado de Oió, além da Mãe 
Emília, já ganhara bastante fama e visibilidade o Pai Antoninho da Oxum, que de acordo, ainda, 
com o falecido tamboreiro Donga da Iemanjá, "mandava no Mont'Serrat".  
 A memória coletiva muitas vezes vai-se esfumando com o tempo, sabe-se, como ocorreu com a 
filiação de religião do Pai Antoninho. Houve gente que me afirmou taxativamente ter sido ele filho 
de santo da Mãe Emilia, enquanto outros, de um legendário personagem, tido como africano 
legítimo e do qual pouco mais se conhece do que seu nome de religião, Gululu, possivelmente  o 
de seu orixá padroeiro. Algumas pessoas antigas me afirmaram que não era do oió - e portanto, o 
Antoninho não seria seu filho espiritual. Para estas, o Gululu seria praticante do cambina, outro dos 
lados. Mas as opiniões não terminam aí: o pai de santo da Mãe Moça, disseram-me, era filho de 
santo, nem mais nem menos, do arquifamoso Príncipe Custódio (embora este fosse de jêje), figura 



que, apesar de passados muitos anos de sua morte, perdura na memória da comunidade do batuque. 
A história diz que pertencia a uma família real africana, provavelmente de uma região dominada 
pelos ingleses. Talvez sua presença atrapalhasse a política dos britânicos, o que teria causado sua 
deportação. Tendo chegado a Porto Alegre pelos anos 1930, recebia gorda pensão mensal em libras, 
o que lhe permitia viver muito bem: frequentava a alta sociedade local, mantinha cavalos de corrida 
no hipódromo da capital, dispunha de uma carruagem finíssima. Diz-se que as festas rituais que 
promovia em seu templo eram memoráveis, quanto mais que entre os convidados estava a nata dos 
políticos gaúchos. Muitas pessoas, de fora e de dentro da comunidade batuqueira, ainda afirmam 
que Borges de Medeiros, político poderosíssimo, então governador do estado, era seu 
filho-de-santo. Inclusive, para "abrir os caminhos" do governo, o Príncipe teria sentado 
(entronizado) um Bará, entidade das ruas e encruzilhadas, nos jardins do Palácio Piratini.  
 Ainda na questão das linhagens, há outro elemento complicador: boa parte do pessoal do 
batuque provém de famílias de batuqueiros, mas o costume diz que chefes devem enviar seus filhos 
"de ventre" para outros iniciadores. Um dos resultados é que boa parte desses filhos, mais tarde, vai 
adotar dois lados, o dos pais biológicos e o de santo. Traduz essa questão o fato de os sacerdotes, 
hoje, no Rio Grande do Sul, praticarem simultaneamente dois lados: jêje-jexá, oió-jexá ou outros.  
 Discussões à parte, o certo é que o Antoninho iniciara-se no Oió. Consta que era um 

participante de destaque no carnaval porto-alegrense da época, muito conhecido e estimado. Foi 

fator que sem dúvida contribuía para o bom nome de seu templo,  em cuja clientela incluíam-se, ao 
que se diz, autoridades de peso e gente da elite local. Era uma casa considerada grande, das maiores 

de então, e, como costuma ocorrer nos grandes templos de batuque, nela moravam muitas pessoas. 

Entre elas, possivelmente, um policial que atuava como motorista do delegado de polícia Freitas 

Lima atrabiliário e violento, figura profundamente temida e odiada pelos batuqueiros dos anos 1920 
por causa da perseguição constante que movia à religião. Pelo fato de abrigar o ajudante do próprio 

delegado - mais provavelmente uma estratégia de defesa - o Pai Antoninho fazia suas cerimônias na 

santa paz dos orixás.   
 A fama e visibilidade social do babaláu muito devem ter influenciado na escolha da futura 
sacerdotisa da Oxum em filiar-se ao templo.  

 

Das filhas da Oxum  
 
 A história de vida da Mãe Moça não é incomum, nas religiões afro-brasileiras: o ingresso 
ocorre principalmente por doenças não identificadas pela medicina oficial, que na percepção do 
culto representam pressões da própria divindade padroeira do indivíduo para que ele se consagre a 
ela. Nascida  provavelmente durante a primeira década dos anos 1900 - por vaidade não revelava 
sua idade verdadeira - foi adolescente para a casa de seu iniciador.  

 
 "Eu era mocinha", me disse a babalôa, "e caí doente. Não tinha médico, não tinha remédio, 
não tinha nada, não descobriam o que era, não adiantava nada! Eu desmaiava, perdia os sentidos, 
tava muito doente. Um dia me levaram na casa do pai Antoninho. Ele jogou [búzios] e logo 
descobriu o problema: era santo! Enquanto eu não entrasse na religião,  podia me preparar para 
continuar sofrendo. Então resolvi entrar, eu tinha uns 14 anos. Era uma casa grande, onde morava 
bastante gente, e eu também fui morar lá".  

 
 Naquela época, antes das grandes mudanças socioeconômicas que a sociedade gaúcha viria a 
sofrer nas décadas seguintes, a maioria dos candidatos à carreira de pai ou mãe desanto costumava 
morar na casa “de religião” de seu iniciador, não raro ali permanecendo anos a fio, 10, 15 anos. 
Atuava como auxiliar na infinidade de tarefas que um templo  requer. Começava pelos trabalhos 
mais humildes, como lavar chão, depenar aves e tirar o couro dos animais, só tempos depois tendo 
acesso progressivo a certas posições na hierarquia do grupo.  



 Embora a remuneração fosse irrisória ou mesmo nula, por outro lado significava uma ótima 
oportunidade para seguir a carreira de chefe, pois a função permitia aos interessados participar 
ativamente dos vários rituais da casa, ou seja, adquirir o saber religioso. Com efeito, as religiões 
afro-brasileiras são iniciáticas: os iniciandos devem-se fazer presentes para aprender as práticas 
litúrgicas, assenhorear-se dos mistérios da religião. Ao longo desse período, o candidato ia sendo 
experimentado e observado - interesse, iniciativa, memória, inteligência, obediência, capacidade de 
administração e relacionamento pessoal etc. -, qualidades que caracterizam um bom chefe. Caso 
percebesse um discípulo promissor, seu iniciador passava a lhe atribuir tarefas e responsabilidades 
cada vez maiores, terminando por ungi-lo sacerdote do culto. E esse foi o caso da Mãe Moça.   
 
 "Quando conheci a Moça, ainda na casa do Antoninho, lá por 1938, ela devia ter uns 25 anos" 
informava-me o Borel, hoje um dos mais famosos e idosos seguidores da religião, no Rio Grande 
do Sul. Mais tarde ela casa com um homem conhecido por Rocha, de quem ganhou o sobrenome, e 
mudou-se para a rua Isidoro Tressi, no bairro Jardim Botânico, na época pouco urbanizado. Ali 
fundou seu templo e enviuvou do Rocha.   
 Todos os que conheceram a jovem Lídia diziam que era muito bonita. Um velho filho-de-santo, 
que vez ou outra encontrava em festas, comentou:  

 
 "Ela era uma mulata clara de fechar o comércio e que tinha um monte de homens embeiçados 
por ela. Ela era faceira, gostava de se enfeitar, de se arrumar, de se vestir, e isso era uma coisa 
dela, desde pequeninha, porque era filha da Oxum, mesmo, coisa de gente da Oxum. Por isso é que 
botaram o apelido de Moça, porque era pequena mas já era uma moça. Não dava pra negar que 
era da Oxum, e da Pandá [forma jovem dessa divindade], porque era faceira como só ela!  

 
 De sua vida religiosa, dizia-se que era "abicu", isto é, uma criança que "veio para não ficar no 
mundo" - morrer cedo -, a razão verdadeira, segundo a crença, do problema que fora identificado 
como doença, na adolescência. Os abicus, ainda com poucos anos de idade, precisam fazer a 
iniciação, ou seja, formalizar um pacto de proteção com seu padroeiro espiritual, o que implica 
dar-lhe oferendas regulares de alimentos sagrados. Talvez a urgência da iniciação  resultou no fato 
de a Mãe Moça ter sido identificada indevidamente como filha de Oxalá, a quem foi consagrada. 
Segundo depoimentos, chegou a recebê-lo durante algum tempo, mas depois a Oxum, a verdadeira 
dona de sua cabeça, tomou conta e baixou durante toda a vida da babalôa, impedindo que o Oxalá 
voltasse.  
 Não consegui saber se foi ainda no templo do Pai Antoninho que se iniciou na umbanda, sendo 
consagrada à cabocla Indaia, a quem também recebeu durante vários anos. Consta que um dia a 
Oxum, no mundo (em possessão), foi peremptória: avisou que se a Indaia baixasse novamente, ela 
"levaria o cavalo" (mataria a Mãe Moça). E desde então a cabocla, hierarquicamente inferior aos 
orixás, no panteon afro-brasileiro, obedeceu e nunca mais veio.  
 A imposição feita pela Oxum teve como resultado também o abandono dessa modalidade 
ritual. Embora mantivesse um congá  (altar) e salão para os pretos-velhos e caboclos, nas 
dependências do templo, entregara a chefia da parte umbandista para uma filha-de-santo. No congá 
havia, em destaque, uma imagem da Indaia, em gesso, uma bela mulher com traços indígenas, 
cabelos negros longos, adornos de penas e colares, uma tanga à volta dos quadris, seios à mostra.  

 

A Cabocla Indaia e o corpo batuqueíro  
 Quem pouca ou nenhuma familiaridade tem com as religiões afro-brasileiras e se, ainda mais, 
possui como referencial dominante as religiões de matriz ocidental, como o catolicismo ou o 
protestantismo, certamente se assombra com o fato de uma imagem seminua de mulher se fazer 
presente num local sagrado. E não é para menos, porque na religiosidade do Ocidente, o corpo, 
matriz por excelência do prazer carnal, foi e ainda não deixou de ser objeto de muita repressão.  



 As raízes desse fenômeno são fundas, inscritas que estão num imenso, complexo e abrangente 
universo simbólico. E de tal forma significativo que se reflete  em infinitas dimensões não apenas 
da religiosidade, mas também do viver cotidiano dos povos descendentes de europeus. 
Resumidamente, duas idéias-chave aí se destacam. Uma delas, a crença de que possuímos uma 
alma imortal, que tem conotação de algo sublime, positivo, associada à inteligência, racionalidade; 
e é espiritual, à semelhança de Deus. A conotação da instância corpo, por outro lado, é negativa, 
pois matéria, carne, os instintos, a sexualidades, tudo o que de animal em nós existe. A segunda é 
que há apenas dois caminhos para a alma no pós-morte: o castigo ou a bem-aventurança eterna, 
dependendo das ações do indivíduo em vida, já que o corpo e a alma estão sob o que chamei 
efeito-gangorra (Corrêa, 1992): se se concede ao corpo tudo o que ele deseja - em suma, o prazer 
dos sentidos - a alma se perde. Mas, pelo contrário, se se valoriza a alma, deixando o corpo em 
segundo plano, a salvação estará garantida. In extremis, o desprezo máximo ao corpo - e portanto a 
têmpera da alma - é a dor. Por isso, na concepção cristã, a dor e o sofrimento redimem, santificam. 
O espelho é Cristo, o modelo máximo a ser seguido pelo cristão, cujas imagens mostram um 
homem que aceitou o "cálice", isto é, ser torturado até a morte. Também in extremis, o sexo, mas 
mais precisamente o orgasmo, é o prazer máximo do corpo, não sendo por outro motivo que a 
castidade ganhou lugar nos dez mandamentos. Traduzem essas ideias o comportamento das ordens 
religiosas católicas, que pregam a castidade, boa parte delas, ainda, tratando de ocultar ao máximo o 
corpo. Finalmente, ao contrário do panteon  batuqueiro,  em que há paixões amorosas profundas 
entre seus habitantes, no céu cristão o sexo literalmente inexiste: Cristo nasceu de uma virgem, e a 
concepção se deu de forma mística, com o Espírito Santo, sem contatos carnais.  
 Para as religiões de matriz africana, o efeito-gangorra inexiste: seja o indivíduo bom ou mau 
em vida, a condição de sua alma após a morte é única: ela fica vagando pelo mundo, vai para os 
cemitérios, anualmente  devendo ser reverenciada para que não perturbe os vivos. No bojo da 
mesma lógica, inexistem inferno ou céu, assim como prêmio ou condenação eternos. Por isso, 
ainda, não existe pecado do lado de baixo do Equador - não há falta humana que não possa ser 
reparada com oferendas às entidades espirituais.  
 Se não há efeito-gangorra e o destino da alma é imutável, sobra apenas, concreta e 
palpavelmente, o corpo. Daí, enquanto na missa  o critério de reverência é o silêncio, a contrição 
(porque a alma é interna) e a imobilidade (tal como Cristo aparece na cruz), nas solenidades 
afro-brasileiras todos demonstram grande alegria, riem, se abraçam, brincam, mesmo nos 
momentos mais solenes do ritual. Os corpos, então, sem quaisquer complexos de culpa, podem 
praticar o sexo, ser enfeitados, exibidos, colocados a serviço também do prazeroso jogo motor 
representado pela dança. Dançar bem é dar-se ao deleite de exercer domínio sobre músculos, 
nervos, leis da física. Mas é também ganhar prestígio pelas performances exibidas. Por tudo isso é 
que a também saudosa Mãe Ester, contemporânea da Mãe Moça, dizia-me que uma das coisas de 
que os orixás mais gostam é, usando os corpos de seus cavalos, baixar no mundo para dançar nas 
festas que os humanos organizam para eles.  
 Por tudo isso, também, é que defendo que, nas religiões afro-brasileiras, por trás da dança não 
está apenas um simples costume herdado dos antepassados: muito mais, é fruto sobretudo de uma 
concepção específica de pessoa, na qual a instância corpo, carregada de positividade, tem 
importância fundamental.  

 
A sacerdotisa e seu templo  

 A Mãe Moça de forma alguma parecia ter cerca de mais de 60 anos, pois continuava muito 
bonita, quando a conheci, em 1969.  
 Como as típicas filhas da deusa das águas doces, era dona de um rosto ovalado, grandes, 
expressivos e belos olhos castanhos, rechonchudinha. Mesmo com a idade, a faceirice era uma 



constante: postura muito ereta, caminhar elegante, unhas longas e cuidadosamente pintadas de 
vermelho; vestia-se com muito bom gosto, adorava jóias de ouro e douradas, que usava com  
abundância, gostava de maquiar as faces quase sem rugas. Esbanjava charme! Seu lado maternal, 
coisa também das filhas de Oxum, traduzia-se muito bem no sorriso fácil e acolhedor que bailava a 
todo momento em seus lábios. Detinha, ainda, o perfil dos grandes chefes do batuque: carismática, 
grande inteligência, perspicácia, habilidade para administrar o templo e seus integrantes, certo grau 
de clarividência. De seu pai de santo recebeu um axé não muito comum, no passado e hoje, entre os 
chefes, o "axé de boi", uma iniciação que permite sacrificar também touros, a oferenda mais 
importante que pode ser feita para um orixá.  
 Seu templo, a "Sociedade Religiosa N.Sª  da Conceição" (Oxum), não era muito diferente, em 
linhas gerais, da grande maioria de seus congêneres, no Rio Grande do Sul, naqueles tempos. Entre 
as características comuns, o fato de o sacerdote residir no prédio, a sua localização em bairros 
periféricos, o pequeno poder aquisitivo de seus moradores, a maciça presença de negros e mulatos 
entre os filiados. Como em todas as casas de culto, uma pessoa ocupava a segunda posição de poder 
logo após a babalôa, no caso, sua filha de santo Léia da Oxum (Odaléia Cruz), nascida em Rio 
Grande e iniciada no Oió. Duas outras, as irmãs consanguíneas Odete e Edite, ambas também da 
Oxum, ocupavam papéis de frente na hierarquia. Já o próprio nome do templo expressava uma 
realidade significativa que remete não só para o contexto da época, como o tipo de estrutura 
adotada por esses grupos religiosos: fora fundado em um momento em que as religiões 
afro-brasileiras eram alvo de grande discriminação e perseguição. Uma das maneiras de escapar à 
repressão era registrar-se como sociedade civil sem fins lucrativos. Embora a expressão "africana" 
algumas vezes constasse na denominação oficial ("Sociedade Africana N.Sª dos Navegantes", por 
exemplo), era algo que, mandava a prudência, a maioria dos chefes preferia evitar. Colocavam no 
título, então, "sociedade beneficente", "religiosa", "espírita" (pois o kardecismo era bem-visto), 
além do nome católico do orixá padroeiro do templo.  
 A fundação de uma sociedade civil legalmente constituída, especialmente em que os membros 
paguem mensalidades para ajudar na manutenção da casa de culto, fazia e faz parte das aspirações 
da maioria dos pais de santo. Mas a possibilidade de que funcione de fato é praticamente 
impossível. Primeiro, porque o sistema é francamente autoritário: o sacerdote, além de proprietário 
ou responsável legal pelo imóvel, tem completa autonomia para tomar, e à revelia dos demais 
membros, as decisões que bem lhe aprouver. Isso por si só já exclui a existência de cargos e corpos 
deliberativos com poder decisório. Segundo, pela dificuldade em universalizar o pagamento diante 
da pobreza de muitos dos membros. E terceiro, principalmente, porque o pagamento de 
mensalidades, como nas associações comuns, é insuficiente para substituir a complexíssima forma 
que assumem as trocas simbólicas intramuros, em que a moeda prestígio também tem alto valor, 
não raro maior do que a outra. Assim, sociedade beneficente, ou com o nome do santo católico, 
representava, em última análise, uma cortina de fumaça para permitir-lhes a sobrevivência em um 
ambiente socialmente hostil.  
 O fato de muitas pessoas morarem no templo da Mãe Moça, compondo uma comunidade de 
consideráveis dimensões, é também significativo. A conclusão que me parece mais viável é a de 
que representava a forma acabada de certo tipo de organização social que se derivaria da lógica 
interna da própria estrutura religiosa inerente a essas religiões. Tal tipo de organização parece ser 
comum às casas de culto afro-brasileiras em geral: potencial em todas, nas menores apenas se 
esboça; mas com o tempo o processo vai evoluindo automaticamente em direção ao modelo. Nas 
maiores, este se concretiza, como no Opô Afonjá, em Salvador, ou a Casa das Minas, no Maranhão. 
 Não seria possível, aqui, ir mais fundo na análise desse modelo, já examinado em outro 
momento (Corrêa, 1998). Mas uma de suas pedras fundamentais são as histórias espirituais  das 
divindades, contadas nos templos, atribuídas ao comportamento das pessoas, expressas no jogo de 
búzios ou nos constantes comentários que falam das características das primeiras, fundamentais, 



porque, em meu entender, representam a espinha dorsal da visão batuqueira de mundo, como o 
Credo para o catolicismo. Pelas histórias, deduz-se que os deuses compõem uma família extensa, 
um verdadeiro clã, governado por um velho, Oxalá, projeção, na instância divina, a meu ver, das 
formas familiares das sociedades jeje e iorubá. Nessa família, cada membro é uma divindade que 
detém certos poderes e atua em áreas específicas relacionadas à vida cotidiana em geral dos 
humanos. No conjunto, têm influência praticamente na totalidade desse viver, podendo interferir no 
curso dos acontecimentos  sendo, por isso, muito úteis aos homens.  
 Roger Bastide (1971) defende que os terreiros, no Brasil, por cultuarem simultaneamente 
vários orixás no mesmo espaço, enquanto na Nigéria e no Benin estão, cada um, em certos locais 
destas regiões, representam uma África Ocidental em miniatura. Creio que se pode ir adiante, nesse 
caminho: muito das estruturas familiares tribais originais teriam se conservado, miniaturizando-se, 
também, em cada templo, e daí o tipo de sua organização social. Com efeito, tal como no panteon, 
seus integrantes formam uma verdadeira família, ligada pelo parentesco de santo (Lima, 1972) e 
sob a autoridade de um chefe religioso carismático e tradicional. Fariam parte, então, da lógica 
religiosa, certas características comuns aos terreiros como abrigar, na medida das possibilidades de 
seus espaços físicos, considerável número de pessoas. E, de fato, aí sempre encontraremos 
velhinhos que não têm onde morar, crianças doadas por pais pobres etc. Em outras palavras, a 
concretização do que se poderia chamar de "efeito aldeia" - o clã residindo no mesmo espaço. Esse 
era exatamente o caso do templo da Mãe Moça.  
 De fato, constituíam uma pequena comunidade, com cerca de 50 pessoas, cujos integrantes 
ligavam-se mutuamente, alguns deles por parentesco consanguíneo ou adquirido por meio do 
casamento. A estes se sobrepunha o de santo, que relacionava todos a todos.  
 Vários aspectos caracterizavam essa minicomunidade. Um deles, é que o conjunto, 
francamente matrifocal, centrava-se política, social e psicologicamente na figura da chefe, mãe 
coletiva, alvo de constantes homenagens por parte de todos, consultora tanto para assuntos 
espirituais quanto cotidianos, juíza, elaboradora das diretrizes maiores do comportamento geral, 
autoridade absoluta nas decisões maiores. Mas todo esse poder, como igualmente não é incomum às 
filhas da deusa das águas doces, era exercido com firmeza e ao mesmo tempo suavidade.  
 Um segundo aspecto da casa era o fato de que, graças ao número considerável de moradores, 
tornava-se muito fácil promover, mesmo de improviso, pequenas cerimônias religiosas, já que entre 
os participantes do grupo havia tamboreiros, cozinheira, pessoas que tiravam os cânticos sagrados, 
além de um número suficiente de participantes para formar a roda litúrgica, preencher as várias 
funções cerimoniais. Além disso, como essas pessoas eram a numericamente significativas e muitos 
recebiam santo, vários orixás se faziam presentes nas festas, baixando. E  então as pessoas  
tinham-nos à disposição, para consultar, fazer pedidos. A presença do sobrenatural, assinale-se, 
significa poder. Tais ocasiões, também, além de reforçarem os laços de solidariedade internos, 
constituíam um bom treinamento para as grandes cerimônias públicas, as quais comparecia muita 
gente de fora.  
 A presença de uma equipe eficiente e treinada é seguramente uma das razões do grande 
prestígio de que o templo gozava na comunidade religiosa maior local: atuavam muito bem em con-  
junto, todos cantavam e dançavam com perfeição, a tradição era seguida à risca, servia-se muita e 
saborosa comida ritual; e com tal volume que as pessoas da festa sempre levavam um pouco para 
casa, o "mercado". Há uma relação importante, aqui: se há brilho e abundância de alimento, no 
templo, é porque o chefe tem boa clientela. Se tem clientela é porque resolve os problemas. Se 
resolve os problemas é porque seu orixá padroeiro é poderoso. Esse poder é que permite que a 
entidade espiritual influencie no curso dos acontecimentos, beneficiando os clientes do chefe. 
Organizar eventos suntuosos para o orixá, dirigir-lhe grandes homenagens, corresponde, num 
plano, a uma demonstração de gratidão, por parte de um chefe, pela ação benéfica que o primeiro 
proporciona a ele, líder, aos filhos-de-santo e à clientela. Em outro plano, quem distribui o faz 



porque pode, porque tem muito. Ganhar prestígio por distribuir é atitude regida por uma lógica 
oposta pelo vértice à capitalista, em que o prestígio se constrói pelo possuir. Só não se pode 
esquecer que, ter orixá poderoso, ser dirigente de um templo importante, sem dúvida dá prestígio ao 
chefe - o que atrai mais seguidores e iniciandos. Estes, por sua vez, sentem orgulho, além da 
sensação de proteção, pelo pertencimento a um templo importante, e assim por diante. As grandes 
festas rituais públicas, então, atuam também como vitrine por excelência de um sistema em que, 
repetindo, a moeda prestígio não raro é tão ou mais importante do que o dinheiro.  
 Um terceiro aspecto da casa de Mãe Moça é que boa parte da socialização das crianças era 
efetuada pelo próprio grupo: estas brincavam pelo terreno sob o olhar dos adultos mais próximos.  
Um dos brinquedos mais concorridos e com maior número de participantes era o "de batuque" : 
imitavam perfeitamente as cerimônias rituais, utilizando pequenas latas como tambores, 
organizando uma roda ritual, cantando, dançando e inclusive simulando com incrível perfeição 
possessões por orixás. Alguns dos meninos, com cinco, seis anos, eram exímios instrumentistas, 
conhecendo perfeitamente os ritmos e cânticos, já que tocavam regularmente nas cerimônias reais, 
pois Mãe Moça mandara confeccionar vários tambores pequenos para tal fim. Ninguém dos adultos 
censurava ou interferia nesse brinquedo - o que representava também, por omissão, um estímulo à 
sua continuidade: limitavam-se a rir e divertir-se disfarçadamente com o que consideravam 
gracinhas infantis - na verdade, uma forma de aprendizagem de ser batuqueiro. Por tudo isso eu 
brincava comigo mesmo dizendo que a casa de Mãe Moça tinha muito de uma aldeia africana 
implantada em Porto Alegre.  
 A casa de culto, ocupando um declive acentuado,  encosta de morro, resultara em uma 
construção com três  níveis e várias  escadas. O piso superior, de madeira, abrigava as 
dependências particulares da babalôa. No andar inferior, de alvenaria, ficava o salão e o quarto  
de santo, onde transcorriam os rituais, uma cozinha, sala com o altar da umbanda e quartos 
ocupados pela família de uma filha de santo. Em plano mais abaixo, a grande cozinha onde se 
preparavam as comidas sagradas e mais outros quartos, habitados também por filhas de santo. No 
terreno, de dimensões consideráveis, havia cerca de 15 outros quartos e pequenas casas, além de 
gaiolões, cercados e cocheiras para abrigar os animais a serem imolados aos orixás. Logo à entrada, 
descendo o primeiro lance de escadas, estava a casinhola do Bará Lodê e do Ogum Avagã, 
divindades "da rua" encarregadas de zelar pela segurança do templo. Finalmente, num cantinho de 
terreno, nos fundos, o balé, o local do culto aos mortos.  
 

Eu, filho de Ogum  

 A casa de Mãe Moça foi a segunda, de batuque, em que comecei a pesquisar, em outubro de 
1969. Quem me indicara era o professor Carlos Galvão Krebs, então meu mestre em estudos de 
cultura popular, velho conhecido da babalôa.  
 Fui ao seu templo poucos dias antes da "festa grande", as principais cerimônias anuais em 
honra da Oxum. Muito bem recebido, ganhei autorização para gravar e fotografar o que quisesse, 
tal como havia sido concedido ao meu professor.   
 No dia da festa, cheguei uma hora antes do início dos rituais, encontrando o salão já repleto de 
pessoas. Nesse momento se servia o pirão, como o nome diz, um pirão de farinha de mandioca 
sobre o qual é colocado um ensopado de carne com mostarda. É uma comida "de obrigação", 
sagrada, que deve ser ingerida, pelo menos um pouco, por quem comparece à festa. Alguém logo 
me levou à presença de Léia da Oxum, a segunda pessoa da casa, a quem também fora apresentado 
quando fiz o primeiro contato com o templo.  Não demorou muito, trouxeram-me o pirão, 
cheiroso, quentinho, que comi com a mão, como manda o preceito.   
 Quando fui devolver o prato, notei que as mulheres lavavam a louça, pilhas e pilhas, na pia de 
uma cozinha contígua ao salão. Mas não usavam a torneira, toda amarrada com cordões: traziam a 
água do andar inferior em grandes latas transportadas na cabeça, subindo com muita dificuldade por 



uma grande escada de alvenaria, escura, íngreme, desgastada pelo uso.  
 Desde muito jovem familiarizado com o consertar coisas, logo percebi que a solução do 
problema da torneira era simples: troca do vedante. E então perguntei à Léia onde havia uma 
oficina, nas redondezas, que pudesse me emprestar algumas ferramentas. Havia uma, sim, a do seu 
Fulano, vizinho. Não demorou, tinha em mãos uma chave de boca apropriada, sendo o vedante 
extraído da sola de um velho chinelo de borracha que encontrei no pátio. E então a torneira voltou a 
funcionar normalmente, acabaram-se as subidas e descidas das latas pela escada perigosa.   
 Para minha surpresa, o acontecido correu pelo salão como um rastilho de pólvora: minutos 
depois as pessoas - a quem nunca vira - começaram a se aproximar de mim, puxando conversa, 
rindo e fazendo comentários sobre o conserto. Outra surpresa, sabiam muito bem que eu vinha 
como pesquisador, alguns espontaneamente dispondo-se a me explicar sobre coisas que eu não 
perguntara. Foi nesse momento que me dei conta de que, desde que chegara, era alvo de 
observação, embora disfarçada, por parte de todos, que haviam tratado, inclusive, de informar-se 
quem eu era, o que fazia. Se eu estava surpreso pela reação, eles muito mais: já de início me 
identificaram como "rico", por ser branco, pelo comportamento e modo de falar de gente "da alta", 
por carregar uma máquina fotográfica e gravador, coisas que na época não eram acessíveis a muitas 
pessoas, como hoje. A grande e inesperada surpresa que tiveram foi o estudante  rico ter metido a 
mão na massa e dado jeito na torneira – pois os ricos chamam os operários para fazer isto. 
Fantástico!   
 A festa continuou, chegou ao fim, e logo começaram a aparecer os axêros, um estado em que a 
pessoa fica logo após cessar a possessão pelo orixá. Como disse a já citada Mãe Ester, "ele não está 
nem lá, nem cá: não é mais o santo, mas também não é a pessoa". Os axêros agem como crianças 
pequenas, correm e engatinham pelo salão, promovendo entre si pequenas guerras com as cascas 
das frutas que recebem, falam em linguagem tatibitate e usam, em seu jargão característico, termos 
que, vários deles, correspondem a palavrões cabeludos em português.  
 Embora com certa dose de respeito, porque afinal são orixás, as pessoas divertem-se à custa 
deles, com sua ingenuidade, ameaçam roubar-lhes as guloseimas que ganharam. Na perspectiva 
antropológica são típicos liminares (termo que vem de limite), os que estão nos limites indefinidos 
entre categorias, como dizemos nós, antropólogos. O interessante é que Mãe Ester, que não era 
antropóloga, mas, em compensação, dona de imensa sabedoria disse exatamente a mesma coisa em 
palavras mais simples: não estão nem lá cem cá. , ou seja, não estão “nem lá nem cá”.   
 Tal como havia acontecido antes com as pessoas, eles também se aproximaram de mim, 
fizeram-me participante de suas brincadeiras, pediram-me moedinhas em seu linguajar ("banco!, 
banco!"), ofereceram-me suas frutas e expressaram desabridamente - coisa de que os humanos não 
tiveram  coragem de fazer - sua curiosidade sobre minha pessoa. Quem eu era? 
 Divertindo-me muito com a situação, sentei-me no chão junto deles, troquei algumas frutas e 
doces, lhes fiz  perguntas, ri-me, como todo o mundo, com suas palhaçadas. De repente a Mãe 
Moça, em axêro, também, me chama: "Vem cá, vem cá, vem cá felelinho [ferreirinho)!". Quando 
sentei a seu lado, chamou a atenção de todo o mundo e passou a mão em meu queixo, apontou a 
forma de minha testa, com o couro cabeludo fazendo uma pequena meia-lua de cada lado, 
abraçou-me carinhosamente e, rindo e falando em voz alta para as pessoas à volta, dizia: "Ele é do 
felêlo, ele é popular, é um Ogunzinho bem mocinho, é felelinho!" . O conserto de uma torneira, a 
forma do queixo e da testa, como só mais tarde eu saberia, pois começara a pesquisar sobre o 
batuque havia pouco mais de um mês, foram o suficiente para ser automaticamente enquadrado nos 
arquétipos do orixá padroeiro dos ferreiros e artesãos, Ogum. Mas o episódio não marcou, apenas, 
minha identidade de filho do "dono da espada": abriu com chave de ouro o longo período de 
contato com a casa, no qual as relações pesquisador/pesquisado rapidamente evoluíram para as de 
amizade, carinho e confiança. A intensidade dessa aproximação e intimidade, que sem dúvida gerou 
uma sensação de aceitação mútua: eu, me parece, era visto como uma espécie de filho desanto não 
iniciado, da casa; e de minha parte, considerava Mãe Moça (assim como Mãe Ester) minhas mães 



espirituais, digamos. Reflexos dessa sensação foi tanto o puxão de orelhas que recebi de Mãe Moça 
sobre os despachos, como o caso da carona para a festa de tia Chininha.  
 Os despachos, eu não conseguia, por muito curioso, passar por um deles sem examiná-lo 
cuidadosamente, cores, objetos, animais, alimentos, formas, ler os bilhetinhos ali colocados. 
Procurava decifrar a extraordinária riqueza de símbolos aí envolvida, quais seus objetivos, a quem 
era oferecido e  por quais  possíveis razões. Na verdade, fazem parte destas religiões na mesma 
medida do que o serão ou a festa. Um dia, numa das visitas que fazia ao templo, a Mãe Moça me 
chamou à parte e disse, carinhosamente, meio na brincadeira, em tom de quem fala com um filho 
malcomportado: "Olha, eu sei, e não adianta me dizer que não, que andas mexendo em despachos; 
e isto pode ser muito prejudicial para ti. Cuidado, seu Ogunzinho curioso, viu?!". Nunca descobri 
como soubera até que ponto eu levava minhas pesquisas.  
 Quanto à carona, ao mesmo tempo que me avisara sobre a festa de uma prestigiadíssima mãe 
de santo "da antiga", a Tis Chininha do Xangô, a Mãe Moça pedira também uma carona. No carro, 
além dela iam três filhas de santo, todas com seus uniformes rituais. No trajeto, por diversão, em 
voz alta, inventou um hipotético diálogo travado entre duas pessoas da casa visitada ao verem 
chegar nosso grupo, no qual o único diferente era eu: "Quem é aquele branco ali?", perguntava um,  
referindo-se mim. "Aquele?", respondia o outro, "Pois faz parte da negrada da Moça!". Caímos 
todos na gargalhada, mas particularmente me senti muito feliz por perceber que estava sendo bem 
aceito entre a "negrada" da babalôa.  

 

O perigoso fascínio das filhas da Oxum e a força dos pais 

 O Taquinho era um dos vários apaixonados pela  Mãe Moça, apesar de seus mais de 60 anos. 

Outra vez ela lhe recusara a proposta de ir morar com ela. Então sua paixão virou ódio. Tempos 

depois, altas horas da noite, possivelmente bêbado, despejou gasolina junto às paredes de madeira 

da casa e ateou-lhe fogo. De nada adiantaram os baldes de água que os vizinhos e as atarantadas  

moradoras jogavam nas chamas: o incêndio tomou rapidamente conta do prédio, atingiu o 

madeirame do telhado e do piso, avançou para o andar de baixo, consumiu móveis, roupas e objetos  

pessoais, nos quartos, tudo. Exceção feita a algumas poucas coisas que puderam ser salvas, nada 

mais restara a não ser as paredes de alvenaria do piso inferior, enegrecidas pela fumaça e calor; só 

havia escombros. Quando puderam entrar nas ruínas, perceberam que a porta do quarto de santo, a 

única peça cujo forro era de alvenaria,  apesar de completamente chamuscada, continuava em seu 

lugar e fechada, tal como estava antes do incêndio. Abriram-na. Quando cheguei ao local, depois, 

Léia da Oxum foi me mostrar o que causara espanto a todos: embora a madeira da porta estivesse 

totalmente torrada por fora, por dentro não havia o menor sinal de fogo ou calor, a pintura verde 

nada sofrera. O calor também não afetara as belas e grandes imagens de madeira dos orixás, o 

tecido de suas roupas, os brinquedinhos de plástico dos Bêjis. "Olha só, Norton", dizia-me Léia, 

"olha só a força que têm estes pais, olha só! Tá tudo inteirinho aqui dentro, como se nada tivesse 

acontecido!".  

 O Taquinho fugira, mas, passada a bebedeira, possivelmente se deu conta do que fizera; e, é 
claro, das terríveis consequências, no plano espiritual, que, com absoluta certeza, viriam. Talvez a  



percepção da sentença inexorável tenha feito com que confessasse aos companheiros de bebedeira 
sua culpa. Mas, antes disso, dizia-se, o jogo de búzios o teria identificado como indiscutível autor 
do crime.  
 As notícias acerca de acontecimentos envolvendo a religião, geralmente correm em velocidade 
meteórica na comunidade religiosa, mas essa correspondeu a uma verdadeira bomba! Seja por ter 
sido denunciado, seja por entregar-se à polícia espontaneamente, como aconteceu, o que se sabe é 
que em pouco tempo estava no presídio. Uma pessoa de alta iniciação ligada à casa me 
confidenciava: "Eu não sei, não, mas acho que desta vez a gente vai ter de sujar a mão [fazer 
feitiço I!" . Alguns meses passados, a notícia: o Taquinho envolvera-se numa briga, na cadeia, e 
fora morto. A expressão significativa de todos os que me contaram o fato era mais do que suficiente 
para perceber a que, verdadeiramente, atribuíam a causa mortis.  
 Filhos-de-santo, amigos, membros de todas os níveis hierárquicos da comunidade batuqueira, 
vizinhos, não só vieram prestar sua solidariedade à babalôa, como contribuíram com o que podiam 
para a construção de uma casinha de madeira bem menor, mais para o fundo do terreno, dois 
quartos de dormir, o salão e o quarto-de-santo. Para lá foram levadas as “obrigações”, isto é, os 
ocutás (pedras), alguidares, quartinhas, os implementos sagrados, enfim.  
 O efeito mais forte e perceptível do incêndio foi que o templo entrou em franco declínio. Nada 
mais fez, pensei, do que acompanhar o também declínio psicológico de seu esteio-mestre, a Mãe 
Moça. Ela, daí em diante, nunca mais foi a mesma, jamais se recuperou do baque: transparecia que 
perdera muito de seu gosto pela vida, seu elã como líder, promotora de grandes festas, conhecedora 
dos segredos da alma humana, iniciadora de pessoas, "trazedora", como uma mãe, de divindades 
para o mundo dos homens. Para se ter uma idéia, jamais entrou nas ruínas, a apenas alguns metros 
da casinha de madeira; e, quando precisava passar ao lado das paredes enegrecidas, trajeto 
obrigatório para quem vinha da rua, simplesmente olhava para o lado, como se nada ali existisse. O 
brilho das festas, igualmente, nunca mais foi o mesmo, seja pelo salão exíguo, seja pela falta de 
pessoas de fora, pois muita gente da comunidade do batuque, antes frequentadores assíduos dessas 
solenidades, nunca mais voltara. Isso também aconteceu com a clientela. Percalços do perigoso 
fascínio das filhas da Oxum. 
 
Savoir-faire ritual 
 Numa grande festa ritual pública no templo  de sua filha de santo Laudelina do Bará, os 
trabalhos transcorriam normalmente. Casa de gente antiga sempre congrega gente antiga e muitos 
orixás dançavam no salão, ocupando os corpos de velhas iniciadas no culto, algumas quase ou já 
octogenárias. Nesse momento entra um grupo de homens, homossexuais inequívocos, exibindo-se 
ostensivamente. 
 Nem bem entraram, ingressam na roda litúrgica e imediatamente recebem seus orixás, atitude 
essa, registre-se, inadequada ao que é considerada uma verdadeira possessão. Ato contínuo 
dirigem-se ao centro da roda e começam a dançar, rodopiando. Mas propositalmente, percebia-se, 
mantinham os cotovelos muito abertos e rígidos, o que resultava em batidas não raro violentas nos 
orixás das velhinhas. Estes logo foram para a periferia da roda, pararam de dançar e ficaram com as  
mãos na cintura ou para trás, pernas bem separadas, em sua clássica posição. Com o aumento do 
espaço, aumentou também, o entusiasmo dos visitantes.  
 Para quem conhece razoavelmente a possessão e seu contexto, era mais do que evidente que 
estavam fingido, aproveitando-se da ocasião para" aparecer", como é dito no batuque. Havia um 
problema importante a ser considerado: se a possessão for verdadeira e alguém duvidar, diz a 
crença que pode ser vítima da vingança do orixá. Por outro lado, denunciar publicamente a mentira 
é uma situação que representa profunda e seguidamente irreversível desmoralização para os 
implicados, tanto mais que notícias como essa correm à velocidade da luz na comunidade religiosa. 
Com certeza serão alvo de ridículo por muito tempo. Foi então que vi Mãe Moça ir ao 



tamboreiro-chefe e dizer-lhe algo em voz baixa. Imediatamente o ritmo da música acelerou-se 
muito, evoluindo para rapidíssimo alujá, o toque do Xangô. Foi a sopa no mel, os dançarinos 
largaram-se a dançar a todo o pano! "Mais rápido, mais rápido!", sinalizou ela, e o som dos 
tambores estrugia na sala. Nunca  o alujá é tocado por muito tempo porque, embora diga a crença 
que os orixás não cansam, não é algo de bom tom, está fora dos cânones do savoir faire batuqueiro. 
Mas, naquele momento, o ritmo não diminuía, tamboreiros substituíam os outros, esfregavam azeite 
de dendê nas palmas das mãos. Os orixás dos recém chegados, entretanto, suavam de escorrer; e 
haviam perdido todo o entusiasmo, ficando ainda bem claro para a assistência que haviam  
chegado no limite de suas forças, o que contradiz a crença, deixando evidente a burla. Foi então que 
um, rodopiando já com dificuldade, saiu do centro do salão e dirigiu-se para o local onde são 
despachados, um pequeno ritual para cessar a possessão. Atrás dele, praticamente-em fila, vieram 
todos os outros do grupo. A Mãe Moça falou novamente, então para os tamboreiros, e, como se 
nada tivesse acontecido, mandou que retomassem a sequência interrompida dos toques, tudo 
voltando ao normal. Todo o mundo percebeu o que acontecera, inclusive os implicados, que logo 
retiraram-se discretamente.   
 O episódio foi muito significativo: usando recursos tipicamente rituais, a sacerdotisa oferecera 
uma saída razoavelmente digna para o grupo de farsantes, permitindo que recebessem uma lição,  
mas que não os prejudicaria decisivamente perante a comunidade maior. Essas e outras atitudes, em 
que se misturavam não só um profundo conhecimento do ritual, como também da pessoa humana, é 
que faziam dela a grande figura que foi.  

 

Os Bêjis e Cosme e Damião: continuando a repensar o sincretismo  

 A expressão sincretismo sempre foi muito usada, pelos estudiosos, quanto às religiões afro-brasileiras. No caso dos  orixás é que mais comumente se aplica essa idéia: eles  teriam sido sincretizados aos santos católicos para  esconder as crenças de origem africana, diz a versão  mais corriqueira.   
afro. 
 Tenho várias restrições à explicação e à idéia. A explicação não pode, certo, ser descartada, 
mas por simplista demais, não aclara suficientemente o fenômeno. Defendo uma idéia que, ao que 
me consta, não foi ainda levantada sobre a questão: deve-se considerar, previamente, que o 
dominado tem um duplo e ambíguo sentimento em relação a seu dominador: admira-o, porque 
reconhece que tem poder; mas o odeia porque é dominado justamente por esse poder. A admiração 
se traduz geralmente pela procura em copiar o dominador. No caso dos santos católicos, quanto às 
religiões afio-brasileiras, sua assimilação é também tentar incorporar o poder a eles atribuído pelo 
próprio outro. A umbanda me parece o melhor exemplo de tentativa de apropriar-se do poder 
simbólico alheio: tendo raiz banto, assimila os orixás sudaneses, cria os caboclos a partir de 
personagens fisicamente poderosos da corrente literária indianista (José de Alencar é um marco), 
incorpora o espiritismo kardecista, a teosofia de Blavatski, a parapsicologia e ultimamente a nova 
era. Além do mais, não há sincretismo propriamente dito, acabado, por não haver uma fusão mais 
profunda entre a totalidade específica de cada um dos elementos implicados. Mesmo porque a 
escolha dos elementos que possam construir a ponte sincrética pode ser muito arbitrária, e daí 
pouco significante para quem olha de fora, só adquirindo importância pela visão de dentro. Isso 
porque são selecionados e incorpora dos por meio de uma leitura mediada pela visão de mundo do  
observador, no caso, a batuqueira.  
 O termo  sincretismo, ainda mais, também carrega indisfarçável conotação pejorativa (as 
religiões de elite não seriam sincréticas, o que é uma ingenuidade). Por tudo isso é que prefiro a 
palavra associação.   
 Um exemplo que em meu entender mostra a não-existência dessa fusão é um episódio sobre o 
casal de Bêjes (Ibejis, os gêmeos,. na tradição africana) da Mãe Moça. Ela possuía em seu quarto de 
santo imagens de ambos, em madeira, esculpidas por pessoas da própria casa. Ao lado delas, uma 
imagem católica comum, em gesso, de São Cosme e Damião, aos quais os primeiros são 
associados. As esculpidas, porém, ao contrário das de gesso, que figuram dois homens, 



representavam claramente um homem e uma mulher, sendo inclusive anatomicamente sexuados e 
vestidos com os trajes rituais batuqueiros. Quando lhe perguntei qual a razão de estarem associados 
a homens, mas um deles representar uma mulher, a babalôa ficou muito espantada - nunca tinha se 
dado conta dessa questão! Pensou por uns instantes e respondeu: "Pois deve ser a Beja!". Isto é, 
embora os Bêjis tenham sido associados aos santos católicos, estando estes, inclusive, no quarto de 
santo, os artesãos, ao reproduzir as imagens em casa , faziam uma de cada sexo, conforme a velha 
tradição africana.   
 A esse exemplo poderia ser acrescentado o dos eguns ou espíritos dos mortos. Uma vez eu 
conversava com Mãe Moça e ela confiou-me: "Eu procuro praticar a caridade para ir para o céu".  
Minutos depois a conversa avançou para a questão dos mortos,  cujo espírito é considerado muito 
perigoso, pelos batuqueiros, pois costuma prejudicar seriamente os vivos. Em dado momento ela 
explicou: "Quando a gente morre, vira egum, e então tem de se fazer um aressum [cerimônia 
fúnebre I para que ele vá para o cemitério, que é o lugar deles!". Desse modo, o discurso refletia a  
ideologia cristã; mas na dimensão prática, a ancestral. Por tudo isso é que entendo que o fenômeno 
sincrético, nas religiões afro-brasileiras, tem ainda muito para ser examinado.  

 
Aressum, o adeus final  

 O falecimento de Mãe Moça ocorreu em 1979, praticamente decorrência de diabetes mal 

controlada: coisa mesmo de filha de Oxum, também "dona do mel", que é amarelo, pois ela pouco 

conseguia resistir a doces.  
 No enterro, como ocorre no batuque, o caixão foi colocado no meio do salão. Durante a 
madrugada os participantes dançaram e cantaram a seu redor, cânticos e danças especiais para os 
mortos. De vez em quando serviam-se alimentos também especiais para tais ocasiões.  
 Em outras religiões afro-brasileiras muitas vezes a existência do templo tem continuidade após 
a morte do sacerdote, com outras pessoas assumindo seu lugar, mas isso não ocorre no Rio Grande 
do Sul: morto o chefe, extingue-se a casa de culto. Uma das razões talvez seja o fato de ser ao 
mesmo tempo residência, ficando consequentemente sujeita à legislação que rege as heranças. E os 
herdeiros legais ou ocupam o imóvel, como foi o caso da  Mãe Moça, ou vendem-no. Outra razão, 
certamente, são os conflitos internos por poder que caracterizam esses templos: controlados 
atentamente pelos sacerdotes, em vida, costumam vir à tona após a morte destes, e quase sempre 
com tal intensidade que impedem continuidades. Este, aliás, não foi o caso da casa da  Mãe Moça, 
que embora tendo de se mudar do local, conseguiu - caso raríssimo - sobreviver satisfatoriamente 
nas mãos das três filhas-de-santo mais atuantes.  
 Sete dias após o falecimento é feito o aressum ou missa de eguns.   
 Na visão batuqueira, mesmo tratando-se de uma pessoa boníssima e idolatrada, como ela, 
bastou a morte para que a alma se tomasse assustadoramente perigosa. Maior hierarquia, maior o 
perigo. Até a palavra "egum" não deve ser pronunciada, "para que não pensem que se está 
chamando ". Mais garantido é dizer "eles", "os que já foram" etc. É que, segundo a crença, o egum  
não se convence facilmente de que morreu, razão pela qual quer continuar teimosamente a conviver 
com os vivos, sua gente, a casa de culto a que pertenceu, seus objetos rituais, tudo. Assim, vai de 
casa em casa de seus parentes de santo, provoca brigas, faz as pessoas adoecerem gravemente ou 
mesmo morrer. A solução para cessar o problema é fazer o aressum, rito de passagem que integrará 
definitivamente o egum à categoria de morto.   
  É um cerimonial que deve, pelos riscos a ele atribuídos, ser oficiado apenas por alguém de 
grande experiência e alto grau de iniciação. Ocorre que, diz a crença, como é um evento dedicado 
aos mortos, o dia pertence a eles, e então são as suas regras que valem. Entre elas, o direito de 
carregar consigo os que violarem, mesmo minimamente, os preceitos, sendo suficiente qualquer 
deslize, o menor engano, para que as consequências sejam trágicas. Contam-se várias histórias de 



gente que, por distração ou ignorância, quebrou algum tabu, terminando por "não ver o clarear do 
dia ". Entre os preceitos, ninguém, pais, filhos e irmãos de ventre ou de santo, ninguém pode 
manifestar pesar ou, pior, chorar, porque o egum certamente perceberá que está com saudades e 
leva-o imediatamente. Por isso as pessoas riem muito, brincam, fazem observações jocosas, contam 
piadas apimentadas em voz alta, mesmo nos momentos litúrgicos mais importantes. No final das 
cerimônias são quebrados todos os implementos rituais do morto (isto é, que lhe conferiam a 
identidade de humano e batuqueiro), os quais, colocados em grandes sacos, juntamente com os 
alimentos especiais oferecidos ao morto, são jogados em água corrente.  
 Diferentemente de um católico, por exemplo, para um batuqueiro a religião tem uma dimensão 
totalizante, atuando como referencial para interpretar praticamente todos os momentos do cotidiano 
- trabalho, relações sociais, incluindo-se as amorosas, temas religiosos fazendo-se presentes nos 
sonhos. No centro desse universo está a figura do chefe, iniciador, orientador, consultor e 
conselheiro para todos os assuntos, tábua de salvação nos momentos de maior aflição, quase sempre 
regulador, igualmente, da vida particular de seus iniciados. A escolha, ainda mais, estabelece-se por 
empatia mútua, daí surgindo uma relação de reciprocidade que se constrói durante anos a fio. Por 
isso, o vínculo iniciador/iniciando quase sempre é mais forte do que caracteriza a filiação biológica. 
E por isso, também, a morte do sacerdote corresponde a uma terrível ruptura emocional e 
existencial para o filho de santo, só muito raramente compensada pelo estabelecimento de novo 
vínculo.   
 No aressum de Mãe Moça todos os procedimentos devidos estavam sendo seguidos à risca, as 
coisas transcorriam normalmente até que veio o momento de se "velar" os sacos, isto é, colocá-los 
no chão entre velas acesas, assim assinalando-os simbolicamente como coisa de morto. Uma vez 
velados, são embalados, dois passos para a frente e um para trás, até saírem pela porta dianteira da 
casa. Enquanto isso é "tirado" um axé (música) especial para a ocasião, o "ateté", ato e canto 
significando o adeus final.  
 Naquela noite, o ritmo era o clássico de oió, vagaroso; mas, não fosse isso, ainda cantado em 
voz dorida, lúgubre. A tristeza, que pairava pesada e palpável no ar, era tão densa que os próprios 
orixás, com sua proverbial sisudez, não resistiram: lágrimas lentas começavam a escorrer-lhes pelas 
faces contraídas pela dor. Ao mesmo tempo desandaram a gemer baixinho, todos, um som gutural 
contínuo, pungente e triste, como nunca vi igual em todos os meus anos de pesquisa. Até hoje me 
arrepio cada vez que relembro do fato. Violação de regras? Talvez. Seja como for, expressão 
obviamente irreprimível de um sentimento de perda, a já sensação da ausência de uma pessoa 
extraordinária, tão sua mãe como dos humanos, pois havia feito com que "nascessem" para o 
mundo dos homens. Um mundo que, todos os que estavam ali presentes sabiam muito bem, jamais 
seria o mesmo depois da morte dela.  

 
Notas  

 
1.Conservei a pronúncia de certas palavras usadas no culto, como "jexá" (ijexá) ou "cambina" 
(cambinda), embora, sabe-se, foram alteradas pelo passar do tempo.  
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