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Em 1975, eu vinha do Rio de Janeiro para Porto Alegre, onde fora passar uns dias com 

uma namorada. De repente, ao olhar pela janela vi, com o rabo do olho, que meu companheiro 

de banco, que lia uma revista, tinha uma guia de Xangô por dentro da camisa. Puxei conversa 

sobre a religião e então me contou que era filho de santo do Pai Ayrton do Xangô, que morava 

no bairro Camaquã – o mesmo onde moro, pensei. Ora conversávamos, ora cochilávamos, 

descemos do ônibus, nunca mais o vi. 

Dias depois fui conhecer seu pai de santo. O Ayrton (Paixão) do Xangô era um sujeito de 

uns 50 anos, muito inteligente, brincalhão, crítico, simples, inquieto, bem alfabetizado. 

Guerreiro e ligado às Letras, como o seu orixá, 

escrevia uma coluna (“O que Vejo”) em um jornal de 

uma federação religiosa local. Seus textos, bem 

escritos, disparavam críticas aos demais chefes, em 

geral, sem citar nomes, como ocorre no batuque. 

Numa delas, acusava-os de estarem  

ecendo Olorum, por exemplo – na verdade, na 

época,  entidade  que só aparecia em livros de estudi- 

Verger         osos.  Sua  boa escolarização   permitiu que, com um               Ayrton        

com um amigo e um dicionário a tiracolo, traduzisse trechos do livro “Dieux d’Afrique” de 

Pierre Verger, na Biblioteca Pública. A partir dali introduziu reafricanizações em alguns 

aspectos de seu ritual, como um Bará da Rua que esculpiu em de argila e lhe colocou uma 

espiral na testa, o que chamava de “círculo dinâmico”. 

De imediato ficamos amigos e deu-me muita liberdade em seu templo, que comecei a 

visitar várias vezes por semana. Lá, com os seus próprios búzios de 8 conchas, começou a me 

ensinar o jogo, além de toques de tambor e cânticos - era um exímio tamboreiro. Gostava 

muito de conversar sobre a religião, passando-me também muitas informações sobre ela, que 

eu anotava em meu caderno, como fazia nos templos.  

O Ayrton era muito respeitado e considerado pela comunidade batuqueira, suas festas 

muito concorridas e visitadas por sacerdotes destacados na comunidade, o salão sempre 

abarrotado de gente. Possuía uma voz potente, afinada e melodiosa, executando os cânticos 

com a pronúncia do iorubá e do jêje, dizendo “bêdjis”, por exemplo. 

 Numa ocasião, o Verger foi a Porto Alegre, e então o levei à casa do Ayrton, para que o 

conhecesse pessoalmente, pois era o seu ídolo. Quando chegamos, ele atendia a uma cliente, 

cantando axés no quarto de santo. Quando tomei a liberdade de bater na porta do quarto e 

avisá-lo de que o francês estava ali, começou a cantar ainda mais alto e, me pareceu, 

acrescentou outros cânticos só para mostrá-los ao visitante. O Verger começou a ouvi-los 

atentamente e sua fisionomia era de surpresa. E então disse que o que ele cantava era em jêje 

e iorubá arcaicos, só falados, naquela época, apenas nos fundões dos interiores da Nigéria e 

do Benin. A explicação é simples: diferentemente do candomblé baiano, por exemplo, que 

manteve constante contato com estes dois países, ao longo do tempo, o batuque foi se 

desenvolvendo e crescendo isoladamente, daí manter as formas linguísticas dos seus 

primeiros fundadores. 



Na primeira vez em que entrei no quarto de santo do templo, fiquei extasiado com uma 

belíssima imagem de Ogum, de madeira, uns 35 cm de altura, em pé, uma lança na mão, o 

estilo da mais clássica arte da África Ocidental. Era acompanhada por 

um conjunto com várias peças de ferro, algumas forjadas – dois grandes 

gãs (agogôs) com sons diferentes, rendilhados nas bordas, uma imitação 

de espada árabe, facas sacrificiais, uma barra de ferro terminada em um 

par de chifres de bode, símbolo do sacrifício, uma pequena serpente 

cuidadosamente esculpida, mordendo o rabo e uma bigorna. Mesmo com 

o meu pouco conhecimento de arte africana, me parecia evidente que o 

conjunto era bem mais do que centenário, possivelmente africano, e viera 

passando de mão em mão por gerações e gerações de sacerdotes, saiba-se 

lá de onde, desde tempos imemoriais - uma raridade! Desde aquela 

primeira vez, nunca mais fui à casa do Ayrton sem entrar no quarto de santo e ficar olhando 

embevecido para o Ogum.  

 

OGUM  

Segundo o meu amigo, ele fazia sacrifícios anuais ao santo, mas um dia, no búzio, este 

declarou que não queria mais comer. E assim ficou.  

Quando comecei a pesquisar sobre o batuque, em 1969, vários filiados à religião, incluindo 

as também saudosas Mãe Moça da Oxum e Mãe Ester da Iemanjá, além de sacerdotes do 

candomblé, quando fui estudar em Salvador, me disseram que eu era filho de Ogum. E, mais, 

houve gente que ainda acrescentou que era muito poderoso e me dava grande proteção. Nunca 

fiz qualquer iniciação, sempre me conservei apenas na condição de pesquisador, mas era 

verdade que o meu tipo físico, rosto, boa aptidão para trabalhar com as mãos e temperamento 

se adequavam muito às característica do orixá. E então me tomei de simpatias pelo santo. Daí, 

também, que além da dimensão artística, essa sensação deve ter contribuído para o meu 

fascínio pelo Ogum do Ayrton. 

O tempo passou, em 1990 fui trabalhar na Universidade Federal do Maranhão, mas sempre 

voltava anualmente ao Sul e, claro, ia visitar o Ayrton. Numa das visitas, me contou que 

estava diabético, com um princípio de cegueira e, conforme sua mulher, não se cuidava. A 

cada ano eu percebia que seu estado piorava e um dia me declarou que havia perdido o gosto 

pela vida.  

Numa das vezes outra em que fui a Porto Alegre, a situação  me pareceu muito ruim. 

Levei-o, então, a vários médicos, a exames de laboratório, e o diagnóstico indicava um quadro 

irreversível com muito pouco tempo de vida. Fiquei realmente muito abalado, mas ele estava 

tranquilo, sempre repetindo que não queria mais viver. Dias depois, 

voltando ao templo e entrando, como sempre, no quarto de santo, 

tive enorme surpresa: o Ogum não estava mais 

lá! Mas, onde está, Ayrton? Olha, eu resolvi 

passar ele para a Beth (filha de ventre e 

iniciada na religião), mas ela disse que não tem 

condições de cuidar dele e vai despachá-lo. Fi-  

quei gelado quando ouvi aquilo! Mas, Ayrton, se em vez de ser 

despachado posso ficar com ele? Pois queres, então é teu, ele não recebe 

mais obrigações, não vai te dar problemas. Meia hora depois, com o 

Ogum e seus implementos sob um pano branco, no carro, fui levar 

Ossanha e  muleta  o Ayrton de volta para casa. Ao chegar, me disse que tinha mais algumas 

coisas para mim, e então me deu uma inhã com grandes campainhas internas, muito antiga, do 

tempo da madeira - hoje são de folha zincada - e uma bela imagem também de madeira, do 

Ossanha com sua muleta, possivelmente obra de algum santeiro do batuque. Nunca imaginei 



que também a outra imagem e o tambor, que eu conhecia de muito tempo, também, iriam 

ficar, um dia, nas minhas mãos.  

Pouco tempo depois, eu estava morando em São Paulo, fazendo o doutorado, quando 

recebi a notícia da morte do Ayrton. 

 

UM LODÊ E UM AVAGÃ  

Meses mais tarde voltei a Porto Alegre para colher dados para a tese. Num sábado, fui a 

uma festa de batuque numa casa tradicional, para entrevistar algumas pessoas antigas. Quando 

saí, o dia ia raiando e então resolvi aproveitar a oportunidade para refazer um roteiro que 

fizera durante anos, quando morava na cidade e pesquisava intensamente sobre a religião: me 

dirigi às praias do Guaíba para observar e fotografar despachos. 

Na Pedra Redonda, entrei numa das primeiras ruas que davam na 

praia. Metros adiante, no pé de uma cerca, bem longe da água, 

havia uma vasilha com algo dentro. Desci do carro. Era um típico 

ocutá do Lodê, de uns vinte centímetros de altura, e uma mola de 

aço grossa, em espiral, que fora transformada numa cobra de ferro, 

um Avagã. Junto com eles, um chifre de bode que simboliza que 

receberam sangue. Tudo muito antigo, com certeza. 

Era bem possível  que o conjunto fora trazido para ser despachado nas águas do Guaíba, 

mas por alguma razão a operação não fora completada. Encostado no carro, a vasilha nas 

mãos, refletia comigo mesmo que aqueles objetos sagrados tinham, um dia, não apenas 

pertencido a alguém, mas que certamente, como acontece no batuque, foram partes cruciais 

do eixo – a religião - em torno ao qual girava a vida desse alguém, com todos os sofrimentos, 

alegrias, tristezas, vitórias e derrotas que ela sempre traz. Enquanto pensava sobre isto e 

passava os olhos demoradamente pelo  que tinha nas mãos, me deu a impressão de que dali 

vinha uma fala muda: não nos abandone! 

 

.............. 

 

Hoje, o Ogum, o Lodê e o Avagã ocupam um lugar de destaque no meu quarto de trabalho 

e biblioteca, em São Luís, numa vitrine suspensa que fiz especialmente para eles. É isso. 

 

 

                                        

 

 

 
                                  

                                      Ogum, seus ferros, o Lodê e o Avagã 

 

              

                                                        Cidade do Porto, Portugal, outubro de 2016.  

 

 


