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RESUMO 

 

A presente dissertação articula-se a partir de três dimensões: a história das religiões 

afro-brasileiras no Amapá, a concepção sobre magia com base em rituais oferecidos 

enquanto serviços religiosos e, a relação entre clientes e o terreiro, assim como a 

transição desses para família de santo. Propondo uma análise sobre os sentidos 

acionados e produzidos a partir da noção de magia nas religiões afro-brasileiras a fim de 

observar como é percebida e como são caracterizadas as práticas rituais, levando em 

consideração os trabalhos atrelados à busca de soluções de problemas como: 

relacionamento, finanças e saúde. A pesquisa etnográfica foi desenvolvida em terreiros 

da capital do estado do Amapá, Macapá. No entanto, o caráter etnográfico permeia 

dados que vão além do recorte dos terreiros, ao apresentar, também, a trajetória religiosa 

dos sacerdotes assentada em suas memórias. A pesquisa possibilita a compreensão de 

como sacerdotes e clientes interseccionam o entendimento sobre as práticas rituais afro-

religiosas defendidas enquanto magia, atribuindo a eficácia e eficiência dos ritos 

direcionados para diversos fins.  

 

Palavras - chave: Religiões afro-brasileiras; magia; etnografia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 

 

 

The present dissertation is articulated in three dimensions: the history of Afro-Brazilian 

religions in Amapá, the conception about magic based on rituals offered as religious 

services and, the relationship between clients and the terreiro, as well as the transition 

from these to santo's family. Proposing an analysis on the senses triggered and produced 

from the notion of magic in Afro-Brazilian religions in order to observe how it is 

perceived and how the ritual practices are characterized, taking into account the work 

linked to the search for solutions to problems such as: relationship, finances and health. 

The ethnographic research was carried out in terreiros of the capital of the state of 

Amapá, Macapá. However, the ethnographic character permeates data that go beyond 

the cut of the terreiros, when presenting, also, the religious trajectory of the priests 

seated in their memories. The research makes it possible to understand how priests and 

clients intersect the understanding of the ritual practices of the Afro-Brazilian religions 

defended as magic, attributing the effectiveness and efficiency of the rites directed to 

the different purposes. 

 

Keywords: Afro-brazilian religions; magic; ethnography. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Inserção do tema 

 

Quando criança, com uns 10 ou 11 anos, fui levado a um terreiro de candomblé 

pela minha mãe, eu poderia ter sido a criança que ficava em casa assistindo alguma 

coisa ou sendo cuidado pela avó, mas a relação familiar se estruturou diferente do 

tradicional. As lembranças que perduraram na memória até hoje se fizeram 

fundamentais para compreender como surgiram as primeiras curiosidades sobre as 

religiões afro-brasileiras.  

Era início da noite, em um bairro bem próximo ao que morávamos, lembro-me 

que pedimos um táxi, foram alguns minutos de viagem, descemos do carro na frente de 

uma casa aparentemente “normal”, sem movimento de pessoas na frente; uma árvore, 

pouca iluminação. Ao entrar por um estreito corredor, pela lateral da residência, 

observei que se tratava de uma casa grande, com várias divisões e, em uma delas, vi 

velas e esculturas distribuídas pelo espaço, curiosamente, um ambiente de filme de 

suspense, por me sentir remetido ao favoritismo por este gênero. Na ocasião, porém, 

não havia ninguém naquele ambiente, tal espaço discernido, hoje, como sendo o salão 

do terreiro.  

Ao se chegar a uma área de lazer nos fundos da casa, onde havia comidas e 

pessoas, percebia-se que estava acontecendo uma festa que não era de santo, pois se 

tratava da comemoração do aniversário de uma das pessoas que frequentava o terreiro, 

uma data comemorativa celebrada entre amigos - o que é muito comum quando se trata 

da família de santo. A ligação religiosa não se torna a única, mas, os laços pessoais se 

estruturam fortemente diante da religião.  

Voltando para o relato, ficamos algum tempo naquele lugar, um tédio para mim 

na época, uma criança em “festa de adultos” - devido ao longo tempo permanecido no 

local. 

Sendo àquele o primeiro contato com um terreiro, marcou aquela noite uma 

primeira impressão com relação aos guias do universo afro-religioso, ou seja, os 

espíritos de antepassados com características físicas e de personalidades serem 

entidades presentes na umbanda, compreendidos como mensageiros que ajudam aqueles 

que, em terra, recorrem a elas.   
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Eis a impressão daquela experiência ainda viva por seus instantes na memória: 

minha mãe levou-me ao banheiro. Enquanto estávamos caminhando, “alguém” entrou 

no banheiro. Ficamos esperando por alguns minutos que a “pessoa” saísse. O Pai de 

Santo, após passar algumas vezes ao nosso lado, perguntou o que estávamos fazendo 

ali, parados por tanto tempo. Lembro-me de minha mãe respondendo que estávamos 

esperando uma pessoa sair do banheiro. O sacerdote deu um leve sorriso e falou: “pode 

entrar minha filha, foi apenas um dos meus guias brincando com você”. Guias, essa 

palavra ficou um tempo em minha mente até escutar minha mãe falando para as pessoas 

e, posteriormente me explicar. Fiquei atento nas conversas para entender um pouco 

sobre a relação de guias e a “pessoa” que havia entrado no banheiro.  

Compartilho da ideia de que a memória é uma construção social que sofre 

influência das pessoas, do ambiente e do tempo, assim como Michael Pollak (1989), 

entendeu a memória como constituída de fragmentos, sejam eles por momentos 

históricos, personagens, paisagens, mas, sendo estes reflexos de tradições e costumes 

fomentados por regras de interações.  Essa lembrança foi a de meu primeiro contato 

com um terreiro e com o que seria um “guia”.  

Desde criança, as conversas relacionadas às religiosidades afro-brasileiras 

começaram a me interessar. Em primeiro momento, pelo seu caráter mítico e sincrético 

- que resulta da ideia socialmente construída e, de certa forma, preconceituosa com 

relação aos preceitos, cultos e rituais afro-religiosos. Em segundo momento, minha 

atenção foi direcionada à sua história de resistência e seu sincretismo. 

Ao entrar em contato com a bibliografia direcionada para as religiões afro-

brasileiras, notei o grande direcionamento para um caráter “fetichista”, alocando seus 

rituais em caracterizações patológicas. Posteriormente, as pesquisas foram abrangendo 

um leque de possibilidades como: a tradição dentro de suas músicas, danças, roupas, 

alimentos e outros elementos - saindo de uma esfera evolucionista ao levar em conta o 

sincretismo, a resistência e a beleza encontrada dentro dessa religiosidade e, as 

pesquisas direcionadas sobre suas cerimônias e rituais, mostrando suas práticas 

enquanto fragmento pertencente à cultura brasileira - deixando de lado, o caráter 

pejorativo que foi estruturado nos primeiros estudos.  

Os novos estudos ressaltam a importância cultural além das fronteiras nacionais, 

assim como discussões relacionando as religiões afro-brasileiras com questões sociais: 

gênero e sexualidade, política, identidades, saúde e outros assuntos presentes no 

contexto contemporâneo. 
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Em 2016, já com uma maior idade, a religiosidade afro-brasileira se fez presente 

em minha vida - nesse caso, com o trabalho de conclusão de curso de graduação.  

Com o objetivo de iniciar uma pesquisa que fosse nova dentro da universidade - 

e que nunca antes tivesse sido pesquisada no Amapá - debrucei-me então, sobre as 

religiões afro-brasileiras, especificamente sobre seus objetos rituais.  

A pesquisa teve seu desenvolvimento a partir da experiência etnográfica 

realizada em uma loja direcionada para venda de objetos afro-religiosos. Teve como 

objetivo a investigação de como o estabelecimento comercial atua sobre o eixo de 

difusão de materiais e experiências, produzindo uma dinâmica de disjunção no cenário 

local relacionado às crenças. A pesquisa também possibilita compreender como era 

percebida e atribuída pelos clientes e sacerdotes afro-religiosos a eficácia e eficiência 

dos objetos enquanto dotados de possibilidade de agência em termos de Alfred Gell 

(1992), e capacidade comunicativa entre humanos e divindades a partir de rituais. 

  

1.2. Problemática e objetivos  

 

No ano de 2016, quando realizava minha pesquisa para o trabalho de conclusão 

de curso de graduação, tive a oportunidade de visitar o terreiro do sacerdote de 

candomblé e umbanda Orlando Rodrigues, teólogo, professor de literatura e Babalorixá. 

Natural de Belém do Pará, este faz parte da umbanda desde seus cinco anos de idade. 

Fundou seu primeiro terreiro em Macapá, no ano de 1992, realizando trabalho como 

caboclo de umbanda, mina e Orixás no candomblé. Na ocasião, o sacerdote defendeu a 

ideia da não existência de objetos mágico-religiosos, mas, sim, de objetos místicos, 

avaliando a palavra “mágica” como pejorativa.  

Para o Babalorixá, “mágica é a arte do ilusionismo e nós não trabalhamos com 

ilusionismo, com propriedade, se deveria dizer místico, místico é o sagrado. Você 

cultuar a imagem de São Jorge é puro misticismo. Místico é um sagrado através de um 

objeto” (Orlando, Macapá, Junho de 2016). Posteriormente, diante da narrativa de 

Orlando, fica perceptível que existem objetos comuns, como amuletos, cerâmicas, 

esculturas e outros, que diante de um ritual são sacralizados, podendo, a partir desse 

momento, serem considerados místicos, por estarem dotados de energia, tendo potencial 

para rituais.  

Compreende-se que a palavra mágica, mesmo direcionada aos objetos rituais, é 

associada a mágico/ilusionista. Mas, em contrapartida, é defendido o caráter místico 
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desses objetos rituais - o que está relacionado, segundo o sacerdote, ao sagrado. Para as 

práticas rituais ligadas a religião, em relação ao ritual em si, o sacerdote defendeu a 

existência da magia. Segundo ele, magia seria a manipulação das energias da natureza 

voltadas para algum tipo de benefício. A magia em caráter de energias da natureza 

juntamente com o potencial sagrado, caracterizado enquanto místico, ou seja, sagrado.  

Em outro momento, surgiu a oportunidade de realizar uma entrevista na qual a 

concepção da palavra mágica também foi vista como pejorativa, dessa vez pela Yalorixá 

Adérica de Oxum, do terreiro da Cabocla Jurema - uma senhora, na época, com 72 anos, 

proprietária de uma loja de artigos religiosos e sacerdotisa de umbanda há muitos anos -

, e, também, por sua neta, Joana Silva, que é Mãe de Santo Pequena. Diante da 

conversa, ficou entendido o desconforto das sacerdotisas com a categoria magia. Em 

posição de autoridades religiosas, entendem como categoria pejorativa para se referir as 

práticas rituais afro-religiosas. Isto se dá pela similaridade e ligação entre as palavras 

‘mágico’ e ‘mágica’ contribuir para uma noção torpe diante das práticas rituais da 

religião.  

Na ocasião, foi defendido que o poder de um ritual é alcançado através das 

energias, do axé, obtidos a partir da crença na religião e suas divindades; a crença na 

força dos elementos da natureza e no poder dos ancestrais, emanando assim axé, a força 

do sagrado. 

É notável a tentativa de distanciamento de categorias pejorativas relacionadas à 

religião. Isto se dá pelo fato de que o campo religioso está dentro de uma esfera que leva 

em conta o sagrado e a moral, não sendo viável nenhuma categoria que leve essa moral 

a ser desclassificada. Segundo Durkheim (1989), a relação moral entre os indivíduos e a 

esfera religiosa mantém diretamente uma relação com a percepção entre o sagrado e o 

profano, entendendo que essa primeira categoria um ponto de legitimação social, com a 

religião senso entendida como um campo do sagrado. 

Naquele momento, as perguntas eram relacionadas aos objetos mágico-

religiosos, aos objetos utilizados em rituais religiosos afro-brasileiros que possuem o 

poder de agência; produtores de processos com relação à eficácia e eficiência de 

pedidos. Entretanto, foi observado que, de fato, a compreensão sobre a categorização 

das palavras magia, mágica e mágico, apresentou diferentes interpretações, e 

problematizações pelos próprios sacerdotes com relação à qualificação e utilização da 

palavra mágico-religioso. 
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De fato, a expressão “magia” parece revelar um mundo de mistérios. A partir 

dessas entrevistas, e do respectivo posicionamento dos interlocutores - diante da 

existência dessas similaridades e discordâncias com relação às situações citadas à cima -

, foi que se originou a ideia de como se poderia desenvolver uma pesquisa em que o 

foco dos estudos fosse à investigação sobre a conceituação da magia, a começar pelos 

próprios sacerdotes.   

Dentro deste debate, portanto, constatou-se que as palavras: mágico e mágica 

são definidas como categorias pejorativas, ao ponto de ser apresentada pelos 

interlocutores a palavra “ilusionismo”, para referenciar questões de práticas 

performáticas, truques de mágica e questões comerciais para entretenimento.  

            A construção do sentido pejorativo com relação às práticas rituais afro-

brasileiras pode ser observada no livro Medo do Feitiço: Relações Entre Magia e Poder 

no Brasil, de Yvonne Magia. A autora apresenta que, em meados da década de setenta 

existiu a transformação em termos classificatórios dentro da sociedade com referência 

às práticas rituais. No sentido em que foi posto a relação de dominantes e dominados, 

conforme suas ideologias religiosas - no caso, a umbanda como dominante na época.             

Assim como “as categorias macumba, macumbeiro, quimbandeiro, feiticeiro ou bruxo 

surgem no discurso acusatório” (MAGGIE, 1992, p. 242), no mesmo período surge à 

classificação entre alto e baixo espiritismo dentro do campo das religiões afro-

brasileiras. A autora expõe casos de acusações deixando explícito que, a partir daí, se 

constrói um sistema de conhecimento e de comportamento com relação a diversas 

esferas da sociedade - como o discurso sobre rituais maléficos e benéficos, como 

também, a relação do charlatanismo e de uma religião verdadeira.  

Yvonne Maggie explana em seu livro que muitos casos de crimes ligados a 

assassinatos, estupros, roubos, agressões e outros, ficaram associados à magia, 

acrescentando que, no período estudado, a feitiçaria assumia um leque de significados 

de acordo com as narrativas. As formas de acusações apresentadas pela autora 

possibilitam a compreensão de como se formou o caráter pejorativo dos rituais afro-

religiosos, uma vez que a acusação foi um potencial mecanismo de discriminar e 

hierarquizar pessoas, grupos e crenças. 

Porém, em similaridades, a magia é entendida como uma força, um poder obtido 

a partir das energias da natureza, direcionado para diversos fins a partir da realização 

dos rituais e da crença nos mesmos. 
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Surge, então, a necessidade de refletirmos exaustivamente em como pode ser 

percebida a categoria magia, partindo do ponto da utilização - por parte dos sacerdotes, 

desses poderes, assim como por seus clientes e adeptos, estando enquadrada em uma 

percepção de místico, ou seja, sagrados.  

A pergunta que se transformou na problemática desta pesquisa: “Como é 

construída a conceituação de magia a partir dos sacerdotes e clientes de religiões afro-

brasileiras?”.  

Faz-se necessário caminhar por um grande emaranhado chamado tradição 

religiosa, dentro de seus ritos e cultos, seguindo inicialmente a conceituação de Marcel 

Mauss (2003), levando em conta a magia enquanto categoria que compreende atos, 

agentes e representações; considerando a ideia na qual a utilização dessas energias da 

natureza é fruto de processos rituais oferecidos através de serviços religiosos, 

conhecidos como trabalho. Assim como a história do aparecimento das cerimônias de 

candomblé no Amapá é associada à realização desses trabalhos, com a chegada de Pai 

Salvino - o primeiro sacerdote de candomblé a fundar terreiro, no Estado do Amapá - 

decorrente de suas frequentes viagens para realização de serviços relacionados à 

religião.  

A pesquisa direcionada à magia, tendo como lócus o Estado do Amapá, 

proporcionou uma dinâmica de indagações que surgiram contribuindo para a 

problemática.  

Qual o contexto de inserção do candomblé no Estado do Amapá? Apesar de a 

bibliografia antropológica ser extensa sobre religiões e práticas rituais, é imprescindível 

pesquisar qual a relação da magia com as religiões afro-brasileiras. O caráter 

epistemológico da problemática exige uma investigação para notar em que medida os 

sacerdotes percebem a categoria magia enquanto pertencente às práticas rituais que 

fazem parte das religiões afro-brasileiras. 

Diante desta problemática, se fez necessário uma investigação para compreender 

os sentidos acionados e produzidos pelos sacerdotes afro-religiosos relacionados às 

práticas rituais ligadas a religião, bem como conceituar como é percebida a magia a 

partir das práticas desses sujeitos. Um dos pontos fundamentais de articulação para que 

isso se torne possível, é considerar o lugar que os sacerdotes ocupam na estrutura dos 

cultos e das relações produzidas dentro dessas religiões - em seu lugar de figuras de 

autoridade moral, relações estas produzidas não apenas pela atividade que 

desempenham como líderes e coordenadores de culto, mas, também, pelo caráter de 
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senioridade, pela eficácia de sua devoção e pela expertise no trato com as práticas 

religiosas. Assim, segredo e poder constituem balizadores de sua posição dentro e fora 

dos templos religiosos. 

O desafio de compreender a magia a partir dos sacerdotes envolve um campo 

mais abrangente que a concepção única dos mesmos, termina por incluir a necessidade 

de analisar a oferta de trabalhos relacionados às práticas rituais dessas religiões, 

procurando compreender como se efetiva a oferta e procura por serviços religiosos nos 

templos afros. A partir da noção da efetividade dessas ações podemos perceber como é 

visto pelos clientes e sacerdotes a relação entre religião e magia. 

A oferta de serviços religiosos atraem muitas pessoas e estas pessoas não são 

necessariamente frequentadoras dos cultos, mas sim, tornam-se “clientes”. Reginaldo 

Prandi fez a seguinte pontuação: “há os fieis e há os clientes, como duas coisas 

separadas” (PRANDI, 1996, p.100). O autor fez essa observação ao levar em conta o 

que chama de “estratégia de se relacionar” das religiões afro-brasileiras, sendo essa 

estratégia baseada na dicotomia entre clientes e fieis - o que acaba, em certo modo, 

estimulando o caráter comercial da religião, apoiado no potencial de magia de seus 

rituais. Tal aspecto compõe parte do campo de ação e interação entre pessoas e as 

religiões afro-brasileiras pelo modo como frequentam os terreiros. 

 Os sacerdotes são procurados para ajudar a solucionar os problemas, com a 

noção de serem detentores de poder. Segundo Pierucci (2001), a magia, diferente da 

religião, é caracterizada pela vontade de poder, enquanto a religião estaria alocada em 

uma esfera de obedecer.  Faz-se necessário ilustrar a dinâmica do surgimento da relação 

religião e clientes, como também analisar a formação da rede entre clientes e terreiros, 

para a possível compreensão dos estudos sobre a magia nessas religiões. 

Diante de algumas experiências, foi observada a rede de clientela que se formava 

frente aos trabalhos feitos pelos sacerdotes - leiam-se trabalhos como rituais para 

diversas finalidades. Na maioria das vezes, mulheres procuravam os sacerdotes para 

conversar e falar sobre acontecimentos de suas vidas, a fim de alcançar conselhos e 

resultados através de práticas rituais. Essas mulheres chegavam sozinhas ou com uma 

acompanhante, visto que, muitas vezes, o terreiro teria sido indicado por alguém 

pertencente àquela família de santo. Posterior aos rituais, estes eram realizados 

normalmente, de modo sequencial, onde a cliente teria que voltar ao terreiro outras 

vezes. Nesse contexto, acontecia daquelas mulheres serem acompanhadas por outras 
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pessoas e, esses acompanhantes, por sua vez, também se valiam da oferta de trabalhos 

espirituais - inicialmente com o jogo de búzios até a limpeza feita com banho de ervas.  

Outro desdobramento da pesquisa é dado pela migração de clientes para filhos 

de santo. Em determinada ocasião pode ser realizado o convite para que os clientes 

possam frequentar cada vez mais o terreiro, para que, futuramente, venham a fazer parte 

da referida família de santo.  

Em especial, a partir da frequência no terreiro, da permanência, da mediunidade 

e afinidade com o sacerdote responsável, algumas mulheres podem ser chamadas para 

serem Ekedi - função de zeladora de Orixás. Normalmente, esse processo acontece 

durante alguma festa religiosa, quando é realizado o convite pelo sacerdote para 

mulheres da comunidade.  

Em caso de aceitação do convite, essas Ekedis são “levantadas”, ou seja, são 

apresentadas para a comunidade presente como novas Ekedis da casa. Posteriormente, 

as mulheres continuam frequentando o terreiro, enquanto se preparam para a iniciação - 

que pode acontecer por rituais distintos, como a realização de cortes, pinturas, e outros 

rituais, como a iniciação no santo. Ressalta-se aqui que cada terreiro tem a sua 

autonomia. Durante a frequência das Ekedis no terreiro, estas acabam por ter um maior 

contato com a tradição afro-religiosa, bem como com relação ao cotidiano da casa. 

É notável que a ida aos terreiros decorra de problemas. Entretanto, existe, 

também, o caso de as pessoas procurarem a religião por curiosidade e, futuramente, 

fazerem-se parte, sem necessariamente estarem passando por momentos de aflição. 

Veremos que os rituais associados às religiões afro-brasileiras foram, e ainda são 

bastante difundidos socialmente, independente da classe econômica. A procura por 

trabalhos oferecidos pelas religiões sendo, muitas vezes, impulsionada pela crença, já 

existente, na eficácia dos rituais; como também, em alguns casos, a não crença nos 

tratamentos médicos - associando sintomas às causas espirituais. Melhor dizendo, a 

procura por estes trabalhos ocorre não apenas em caso de patologias, como também por 

infortúnios como desemprego, problemas com relacionamentos, acidentes ou má sorte.  

Lembramos-nos da sociedade Azande estudada por Evans-Pritchard (2005), 

povo aquele que associava toda e qualquer má sorte à bruxaria, procurando, então, os 

bruxos, para identificação, proteção ou até mesmo para enfeitiçar alguém. Contudo, no 

contexto das religiões afro-brasileiras, a procura por rituais pode ser associada à 

proteção espiritual e para o alcance de benefícios. 
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Com esta breve apresentação, nota-se que a magia para as religiões afro-

brasileiras englobam uma esfera bem maior do que a simples execução através de um 

ritual, sendo necessário observar um conjunto de possibilidades que fazem parte da 

construção dessa conceituação, como: o surgimento da religião no lócus da pesquisa, a 

posição social dos sacerdotes, a relação entre a oferta e procura dos trabalhos, a 

dinâmica entre clientes e terreiro, a migração de clientes para membros da família de 

santo.  

 

1.3. Discussão teórica  

 

Os costumes religiosos das sociedades variam em um aspecto diverso, tratados 

como um poderoso recurso de regulação da vida social, seja ele nos tempos antigos ou 

na atualidade, compreendidos como propulsores de um sistema de ideias e valores, 

considerando que as religiões são estruturadas por ritos e mitos. As religiões afro-

brasileiras em especial, são caracterizadas e reconhecidas por seu caráter mágico-

religioso. A partir de crenças e rituais, que acabam executados para intervir no cotidiano 

daqueles que recorrem a elas, sendo um de seus fortes atrativos.  

Consideramos aqui os diversos ritos executados por essas religiosidades: rituais 

de descarrego, banhos atrativos, defumações para afastar espíritos que estejam causando 

mal, ritual para encontrar amor ou conseguir prosperidade. 

Émile Durkheim (1989), mostra que o mago não teria a necessidade de se unir a 

indivíduos criando laços para desenvolver seus trabalhos. Em linhas gerais, essa 

discussão terá que ser mais bem analisada. As observações em campo rendem algumas 

considerações que podem ser discutidas junto ao posicionamento do autor enquanto a 

forma individualista das práticas e o caráter profano da magia que acabam por divergir 

de uma concepção presente nas religiões afro-brasileiras. Como a relação coletiva diante 

dos ritos, estando presente um grupo de pessoas, podendo ser ou não a família de santo 

para auxiliar o sacerdote durante os rituais, mas, também, pessoas que acompanham os 

consulentes. O que precisa ficar evidente é que o caráter profano não é dado pela magia 

dentro da religião. 

A categoria mágico-religiosa seria compreendida por Van Gennep (2011), na 

análise onde a religião seria detentora da teoria e a magia representada pelas técnicas, 

nesse caso, tornando-se indissociável. O autor emprega o adjetivo mágico-religioso para 

essa relação. Construindo uma noção de ritual mágico a partir de uma visão Maussiana, 
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é perceptível que existem inúmeras condições para a execução dos ritos, tais como: 

lugar, horário, materiais, entre outros. 

Em termo da antropologia clássica, estamos falando da conceituação de magia, 

podendo relacionar e divergir com a já concretizada concepção de práticas mágico-

religiosas da teoria antropológica discutida por Marcel Mauss em seu texto Esboço de 

Uma Teoria Geral da Magia, que apresenta os estudos sobre magia como campo que 

carece de variadas exemplificações. O autor utiliza exemplos de inúmeras sociedades, 

como, por exemplo, algumas tribos australianas, nações Iroquesas, magias do antigo 

México, entre outras.  

Apresentaremos nesta pesquisa dados referentes à magia dentro das religiões 

afro-brasileiras. A partir da etnografia será possível à escrita de observações referentes 

aos ritos e outros fatores dessa tradição religiosa. Seguiremos a ideia de Mauss (2003), 

onde é apresentado que as definições sobre magia são possíveis, desde que siga pontos 

de vistas subjetivos que não são o da ciência.  A partir de uma pesquisa contemporânea 

poderemos evidenciar os modos como através de sentidos afro-religiosos a experiência 

ritual executada pelos sacerdotes é produzida, significada e diferenciada de outros 

sistemas de crença e culto. 

Marcel Mauss (2003) apresenta em primeiro momento o aspecto “mágico” das 

religiões, dentro de uma capacidade de fundir um caráter profano e sagrado - conceitos 

desenvolvidos por Émile Durkheim. A magia como portadora de eficácia que 

possibilitaria a transformação da natureza. Essa eficácia simbólica também é dada 

socialmente para a religião enquanto poder de significação, tal noção é trabalhada, 

também, por Lévi-Strauss (1975). Para Marcel Mauss, a magia é ação simbólica e 

comunicativa dentro da sociedade, assumindo a função de mana, força vital das coisas. 

 O ritual mágico-religioso será considerado, então, enquanto pertencente a essas 

religiões e percebidos pela sociedade porquanto eficientes dentro de um imaginário 

popular e religioso. Podemos considerar o sistema ritual dentro do pensamento do autor, 

onde diz que a magia consiste em uma “ideia prática”, em termos de “arte de fazer”, 

onde o ato mágico-religioso decorrente do processo ritual das religiões afro-brasileiras. 

Marcel Mauss expõe que não encontrou uma definição geral sobre magia, mas 

que podemos entender a partir dos seguintes fatores. 

 

A magia compreende agentes, atos e representações: chamamos 

mágico o indivíduo que efetua os atos mágicos, mesmo quando não é 
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um profissional; chamamos de representações mágicas as ideias e as 

crenças que correspondem aos atos mágicos; quanto aos atos, em 

relação aos quais definimos os outros elementos da magia, chamamo-

los ritos mágicos. (MAUSS, 2003 p. 55) 

 

A partir de uma rápida comparação, até mesmo lógica, faremos a associação dos 

agentes mágicos descritos por Marcel Mauss com os sacerdotes afro-religiosos, descrito 

pelo autor como mágico, recebendo essa nomenclatura por serem os agentes dos ritos 

mágicos, sendo ou não um profissional. Mas assim como os sacerdotes, em nosso 

contexto, esses outros agentes tem acesso a uma determina tradição, recebendo o 

mínimo de qualificação. 

Marcel Mauss vem discutir também o caráter de iniciação desses agentes 

mágicos e sua legitimidade social, o que dentro das religiões afro-brasileiras pode ser 

considerado como o processo de iniciação, assim como a hierarquia presente dentro de 

cada terreiro tendo o Babalorixá e a Yalorixá como pai e mãe de santo na maior posição 

dentro da casa. 

O autor conceitua os ritos mágicos e a magia como fatos e tradições presentes 

dentro de um sistema social, considerando mágico apenas o rito, que é realizado em 

esfera privada, fora de um culto organizado - obrigatoriamente repetitivo enquanto 

rituais e aceitáveis enquanto eficientes, por todo o grupo. O ponto crucial para a 

compreensão do rito mágico para o autor se dá na definição em que “percebe-se que não 

definimos a magia pela forma de seus ritos, mas pelas condições nas quais eles se 

reproduzem e que marcam o lugar que ocupam no conjunto de hábitos sociais” 

(MAUSS, 2003, p 61). 

A magia ocupa uma dimensão social, sendo desenvolvida a partir da crença da 

sociedade, e essa mesma crença surge de um grupo. Observa-se o empenho do autor em 

estudar os ritos e sua eficácia, já que a prática ritual se dá em uma escala social, seja 

diante da crença, da prática ou efetividade dessas. “De coletivo, a magia procura 

conservar apenas seu caráter tradicional; todo seu trabalho teórico e prático é obra do 

indivíduo, ela não é mais explorada senão por indivíduos” (MAUSS, 2013, p. 173). 

Dessa forma, a magia em sua parte tem caráter coletivo, mas, mesmo assim, fruto de um 

fenômeno coletivo assume uma forma individual. Ainda dentro da publicação de Marcel 

Mauss, é presente a magia enquanto potencialidade do termo mana, vindo a apresentar a 

magia dotada de sentidos e entendimento. O agente possui mana, o rito em si é mana, 

assumindo a forma de força, ação, pessoa.  
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O autor classifica mana como uma construção social. Em primeiro momento, 

vale a associação de mana descrita por Marcel Mauss com o axé presente dentro das 

religiões afro-brasileiras e descrita pela Yalorixá Adérica como energia, crença na 

religião e divindades, assim como, a crença nos elementos da natureza e poderes dos 

ancestrais, que detém e emana axé. 

Marcel Mauss (2003) e Émile Durkheim (1989) apresentam uma linha de 

pensamento de magia enquanto individual e particular, que não constituiria uma relação 

de coletividade. Não constituindo um grupo com relação à coesão, outro ponto 

defendido por Émile Durkheim, é que, de alguma forma, a magia estaria associada ao 

profano, não sendo aceita de forma direta em uma discussão de religião, estando essa 

última associada ao sagrado.  

Dentro de algumas nuances, podemos levar em conta a condição da tradição das 

religiões afro-brasileiras, onde devemos lembrar-nos da não consideração da prática 

ritual em uma condição profana, e sobre essas práticas rituais estarem associadas a uma 

esfera de constituição do terreiro - por esses utilizarem como um serviço e por, de certo 

modo, alguns clientes acabarem por se juntar a família de santo. O terreiro, através de 

seus rituais, a movimentar, enfim, linhas de relações mais amplas entre clientela, 

terreiros e coletivos. 

Evans-Pritchard (2005) observa que entre os Azande a magia é um instrumento 

que auxilia no combate à bruxaria, ou seja, infortúnios que os Azandes vivem e que 

podemos associar a má sorte em nossa sociedade - lembrando que muitas pessoas 

buscam os serviços afro-religiosos para lidar com aflições cotidianas. No que confere 

aos textos de Negrão (1996) e Ortiz (1999), a sociedade brasileira, a partir de 1945, 

começa a buscar os serviços rituais afro-religiosos com mais frequência. 

No decorrer da pesquisa de campo, foi observado com mais atenção como 

funciona essa relação de busca por serviços religiosos. Na maioria dos casos, em 

decorrência de doenças, os primeiros cuidados são direcionados pela ciência médica e, 

posteriormente, com a ineficácia de exames e tratamentos, o sacerdote é procurado. 

Outros casos são levados diretamente aos sacerdotes - quando as pessoas associam a 

doença com trabalhos feitos para seu mal, à categoria trabalho, segundo Kelson Chaves 

(2010). 

Um exemplo a citar é o de dona Rita, uma mulher que apresentou um grave 

quadro de depressão.  Segundo ela, em menos de uma semana começou a sentir 

profundo cansaço e ter muitos pesadelos, desejando permanecer deitada durante todo o 
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dia. Posteriormente, havia pensado em procurar um terreiro. Através do jogo de búzios 

foi visto que alguém teria feito um trabalho negativo contra a vida dessa senhora. Após 

terem identificado o que estava acontecendo e o que havia sido feito contra a senhora, 

foi aconselhado uma série de rituais para obtenção de sua melhora.  

O jogo de búzios não deve ser encarado como um instrumento de adivinhação, 

mas, sim como um recurso de contato com o plano ancestral, no caso Orixás, a partir da 

técnica da interpretação de como os búzios se apresentam, respondendo a uma pergunta 

e a forma de como se pergunta. 

As adivinhações podem ser observadas em outras sociedades
1
, exemplo disso é 

visto na pesquisa entre os Ndembu. 

 

A adivinhação é uma fase no processo social que começa com uma 

morte, doença, distúrbio reprodutivo, ou infortúnio na caça (pois a 

doença é apenas um dos tipos de infortúnios que têm causas místicas). 

Este processo segue através de discussões no grupo de parentesco ou 

na aldeia da vítima a respeito dos próximos passos a serem tomados, 

sendo o mais importante deles a viagem para consultar um adivinho. 

(TURNER, 2005, p. 451). 
 

No caso dos búzios, exige-se uma preparação dos sacerdotes. Não cabe aqui uma 

discussão de qual a preparação necessária para a realização do jogo – visto que esse 

assunto possui diferentes variáveis que englobam a nação que o candomblé pertence: o 

aprendizado e uso das técnicas. Todavia, nesta pesquisa, o jogo de búzios foi descrito 

pelos sacerdotes como um oráculo que necessita de uma pessoa preparada ou um 

Babalorixá. O jogo acaba por auxiliar os consulentes através do Orixá, ifá e orí. 

Em comparação com a etnografia de Evans-Pritchard, observa-se que os 

oráculos dos Azande e os búzios das religiões afro-brasileiras são meios de conseguir 

respostas para determinadas situações em que o sujeito se encontra. Consideraremos os 

sacerdotes como profissionais do sagrado, segundo Calvelli (2011) – aludindo, também, 

à associação de Pierucci (2001), quando menciona sobre a cura a partir de uma magia 

profissional quando escreve sobre a magia em um contexto contemporâneo. 

A relação de muitos clientes pode ser interpretada pela colocação de Pierucci 

(2006), quando a religião atua como um solvente social, tendo em vista que, as relações 

que os sujeitos estabelecem não são de adesão exclusivista, mas, ao contrário, da 

manutenção de vínculos estratégicos em função da procura de determinados serviços ou 

                                                 
1 Os oráculos apresentados por Evans-Pritchard (2005), são considerados os meios mais satisfatórios de 

adivinhação entre os Azande. 
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respostas frente a situações de aflição e incômodo, onde muitos clientes não seriam 

membros ou vinculados de forma direta às religiões afro-brasileiras, mas, tão somente 

fazendo uso dos serviços oferecidos por elas.   

No lugar ocupado pelas religiões afro-brasileiras hoje, a oferta de serviços 

possivelmente tidos como “mágicos”, destaca-se como um dos mais importantes 

aspectos que orientam sua procura. A consulta a entidades, jogos divinatórios e pedidos 

de realização de trabalhos são aspectos que conciliam não apenas magia e religião, mas, 

também, aqueles que têm uma relação mais próxima e devocional com o culto e outros 

agentes que se aproximam dela em situações eventuais. Neste aspecto, os serviços 

oferecidos buscam a produção de determinados efeitos no cotidiano, através da 

manipulação e contato com seres e elementos alocados no sobrenatural - tendo em vista 

que se concebe uma estreita relação entre esses dois planos do cosmos, de modo que um 

pode afetar o outro, tal como a relação dos sacerdotes com a feitura de trabalhos. 

Em questões relacionadas mais diretamente com o debate sobre Magia, 

encontramos Lisías Negrão (1996). O autor fez uma construção histórica sobre as 

religiosidades afro-brasileira, comentando sobre o combate e repressão às práticas afro-

religiosas, até o começo de sua aceitação, a partir de 1945, com a relação do Estado 

atrelado a uma política populista, deixando evidente que, em todo caso, a prática mágica 

faz parte dos cultos afro-religiosos, estando ligada a luta cotidiana por melhores 

condições de existência. 

O que faz com que o candomblé, a umbanda e outras expressões religiosas de 

matriz africanas e afro-brasileiras tenham um espaço tão significativo?  Vagner Silva 

considera que: 

 

As religiões africanas caracterizam-se como ainda hoje pela crença em 

Deuses que incorporam em seus filhos. São também religiões 

baseadas na magia. O sacerdote ao manipular objetos como pedra e 

erva, amuletos, etc, e fazer sacrifícios de animais, rezas, invocações 

secretas, acredita poder entrar em contato com os deuses, conhecer o 

futuro, curar doenças, melhorar a sorte e transformar o destino das 

pessoas. Por esses princípios a magia africana era vista como prática 

diabólica pelas autoridades eclesiásticas como já havia ocorrido com 

as religiões indígenas [...] os transes dos negros eram vistos como 

demonstração de possessão demoníaca e as adivinhações, sacrifícios e 

outras práticas mágicas eram bruxarias ou, então “magia negra” (como 

se convencionou chamar a magia feita para o mal). (SILVA, 2005, p. 

35)  
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Numa arena de tensões, a própria ideia de magia presente em variados graus em 

diversas religiões toma corpos e sentidos diferentes. No contexto das religiões afro-

brasileiras, esta ideia é um componente ambivalente, muitas vezes usada como uma 

forma de justificar ou caracterizar algo como negativo, expressa, por exemplo, na ideia 

de “magia negra” como “magia maléfica”. Acredita-se que os sacerdotes de religiões 

afro-brasileiras têm o poder de cumprir prescrições rituais utilizando às forças do 

mundo espiritual - por muitas vezes consideradas práticas maléficas e demoníacas, 

porém requeridas pelos clientes. Estes últimos, por sua vez, procuram esses serviços 

quando necessitam de algum tipo de “ajuda”, intervenção, em seu cotidiano - dado que 

essas práticas não se desenvolvem para um interesse coletivo, e sim com um objetivo 

individual.  

Prandi (1996) descreveu essas práticas religiosas e mágicas como pertinentes a 

pessoas que, muitas vezes, já se cansaram dos sentimentos dados pela razão, ciência e 

tecnologia, cabendo, deste modo, recorrer a essas práticas rituais para atinar o senso de 

justiça social para solucionar os problemas. 

Recordando Lévi-Strauss (1975), é preciso evidenciar, também, que a procura 

por soluções mágicas estaria orientada por um senso coletivo.  Para o francês, essa 

prática estaria ligada a crença na eficácia da magia, dentro de três aspectos 

complementares: primeiro, a crença do feiticeiro na eficácia de suas técnicas; depois, a 

do doente de que ele trata ou da vítima que ele persegue, no poder do próprio feiticeiro; 

e, finalmente, a confiança e as exigências da opinião coletiva. Assim, semelhante à 

religião, a magia reaparece como um espaço de constituição de coletividades pela 

partilha de determinados pressupostos sobre o funcionamento do cosmos e a 

possibilidade de intervenção sobre ele. 

 

1.4. Referência metodológica 

 

A escolha do lugar onde foi decidido fazer a pesquisa de campo se deu, em 

primeiro momento, pela ideia de incluir no corpo da pesquisa um dos sacerdotes mais 

referenciado nos trabalhos científicos que abordam religiões afro-brasileiras no Estado 

do Amapá (CORDEIRO, 2016; PEREIRA, 2008), no caso, Pai Salvino é um dos 

principais nomes do candomblé no Estado, quando foi levada em conta a questão de ter 

sido o primeiro terreiro de candomblé fundado na cidade. Decorrente disso, a 

Associação Beneficente do Ilê da Oxum Apará - tendo como sacerdote o Pai Salvino, 
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fazendo parte desta pesquisa, onde foram realizadas entrevistas com o sacerdote, a fim 

de fazer a construção da narrativa de sua chegada em Macapá, por consequência, 

conhecendo a história da inserção do candomblé na cultura macapaense.  

Em primeiro momento, veio à oportunidade de ouvir o nome do referido 

sacerdote em conversas que reverenciavam seus trabalhos e seu empenho com a 

religião. Posteriormente, o acesso a bibliografias que mencionavam o sacerdote, como 

também, matérias de jornais que mostravam Pai Salvino como uma das maiores 

autoridades afro-religiosas do Amapá.  

Ao pesquisar sobre as matérias de jornais que falavam sobre o Pai Salvino, seu 

terreiro e associação, deparei-me com matérias que descreviam seu endereço e seu 

número de contato. Ligando diretamente para o sacerdote, apresentei-me e, de imediato 

pude perceber sua grande vontade de contribuir com a pesquisa, acabando por receber 

um convite para uma festa para Exú, que aconteceria futuramente. Diante do um 

primeiro contato, ficou a satisfação por receber um convite e observar a generosidade 

por parte do sacerdote em colaborar com a pesquisa, que, em suas palavras disse: “as 

pesquisas dos acadêmicos ajudam para divulgar a religião e informar, combatendo o 

preconceito”. 

O terreiro de Pai Salvino, Ilê Axé Odara da Oxum Apará, sendo esse o seu 

segundo espaço na Capital Amapaense, teve como data de fundação o ano de 1989, 

localizado no bairro das Pedrinhas. O amplo terreno onde o terreiro foi construído 

possui diversas divisões como a cozinha, um enorme salão para os cultos, possuindo 

grandes estátuas, espaço para moradia do sacerdote, cômodos para acolher os iniciados 

e para realização das consultas e um espaço para a realização de festas. Vale ressaltar 

que, no espaço religioso são realizados cultos de candomblé, umbanda, mina e cura. 

A associação beneficente desenvolve atividades educativas para a sociedade 

dentro do campo científico e social, promovendo debates e discussões com 

pesquisadores e sacerdotes sobre religião e sobre saúde. Diante disso, podemos observar 

a postura do sacerdote com relação a mobilizações sociais, estando sempre empenhado 

em contribuir com ações sociais. 

A escolha do segundo terreiro se deu por um melhor contato com o ambiente. 

Semanas antes de uma das viagens para Macapá, para retomar a pesquisa de campo, 

sobreveio à informação segundo a qual uma pessoa próxima iria iniciar um tratamento 

espiritual no terreiro determinado. Vislumbrou-se, então, a oportunidade de acompanhar 

aquele momento e, assim, desenvolver a pesquisa - nesse caso, o terreiro em questão é 
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de Pai Nilé de Oxóssi, jovem em idade, entanto velho em vida sacerdotal. O referido 

sacerdote vive as religiões afro-brasileiras desde seus 07 anos de idade e hoje possui o 

seu terreiro, tendo seu espaço religioso e família de santo. 

Na ocasião da primeira visita ao terreiro de Pai Nilé, houve minha apresentação 

ao sacerdote - não como uma pessoa que desejaria fazer uma pesquisa de campo, mas, 

como alguém que gostaria de conversar sobre a religião. Naquele momento, o sacerdote 

mostrou-se interessado em colaborar, demonstrando admiração por um discente de pós-

graduação estar procurando seu ilê para desenvolver pesquisas. O sacerdote 

complementou que há pouco tempo havia recebido estudantes de graduação.  

Após a entrevista feita pelo sacerdote com perguntas sobre a especificidade da 

pesquisa e de como ele poderia ajudar, foi explicado o desejo de realizar a pesquisa do 

jeito que me fosse proposto por ele próprio - uma vez que abrir as portas de nossa casa 

para um estranho não é uma coisa rápida a se fazer. Mas, recebi de sua parte a 

autorização para que realizasse a pesquisa do jeito que melhor conviesse. Depois da 

autorização concedida, fiquei à vontade para iniciar o trabalho, já que, anteriormente, 

era eu o rapaz que estava realizando uma pesquisa, depois caracterizado como parente 

de alguém e, por fim, era eu apenas a pessoa Lorran de Lima. 

Durante a descrição da pesquisa referente ao terreiro de Pai Nilé, farei referência 

a “casa”, pois, além de sua casa, existe o terreiro. O seu terreiro é localizado na 

residência de sua mãe, na rua ao lado de sua casa, Nesta última é onde acontecem os 

encontros da família de santo. A casa é composta por uma grande e ampla área na 

frente, uma sala, dois quartos, onde em um deles é realizada as consultas e jogo de 

búzios, além de uma cozinha e uma área nos fundos, sendo este o local onde as pessoas 

tomam banho de axé.  

Minha presença na casa se fez em diversos dias da semana, mas, em específico, 

no dia de quinta-feira, quando acontecia o banho de axé. Este, o momento em que a 

maioria dos seus filhos se faziam presentes, assim como as pessoas que estavam 

realizando tratamentos espirituais, tratando-se de um momento de fé e socialização. As 

pessoas começavam a chegar por volta de 16 horas, mas, sempre alguma Ekedi já teria 

chegado para preparar as ervas utilizada nos banhos, pois essa era uma de suas funções.  

Enquanto as pessoas chegavam, um clima intimista era criado para conversar 

sobre a vida pessoal e sobre a vida religiosa - momento este muito importante para a 

pesquisa. O contato com este sacerdote proporcionou- me uma visão sob outro ângulo 

ao observar a dinâmica do terreiro por uma maior esfera, podendo estar presente, e 
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sendo bem recebido em sua casa; participando de cultos e reuniões sobre a organização 

das atividades do terreiro. 

Com o passar do tempo, o meu lugar de sujeito não era de um pesquisador, e sim 

um membro daquela casa. Em um pequeno momento de abstração, fiquei a pensar se, 

em algum momento, de fato, fui visto como pesquisador. Percebo agora que, devido a 

pouca idade ou, pela timidez demonstrada, isso possa não ter acontecido. Por outro lado, 

a postura séria e o ar “intelectual”, como descrito ali, poderia manter uma imagem de 

pesquisador para algumas pessoas. Existiam momentos que assumia a postura que me 

valia, solicitando uma conversa, perguntando sobre alguma coisa, ou fixando o olhar ao 

perceber determinada conversação. São características distintas, mas que representam o 

fazer etnográfico enquanto notado como sujeito comum e um pesquisador em trabalho 

de campo.  

Em uma breve associação ao “nome próprio” descrito por Bourdieu (2006), meu 

nome estaria associado a uma “certidão” social, atribuindo a minha pessoa uma 

determinada identidade e, por consequência, um status de pesquisador: o “Lorran me fez 

perguntas”, “Lorran, fale para eles o que nós conversamos”, “eu estava falando para ele 

sobre o funcionamento de nossa casa, vocês  precisam aprender também”. Referências a 

minha pessoa que, em momentos, deixava-me deslocado, por fazer parte de uma 

conversa séria entre o sacerdote e seus filhos e, estar ali, sendo usado como exemplo de 

empenho e aprendizagem. E, ainda, não podemos esquecer-nos da importância dada à 

figura do antropólogo nos terreiros, descrita em pesquisas como de Capone (2004). 

 

A importância da aliança entre os terreiros e os intelectuais é, aliás, 

confirmada pelo valor dado à presença do antropólogo em seu terreiro. 

Ser estudado por um pesquisador equivale a certificar o próprio 

tradicionalismo, o vínculo íntimo com a tradição africana. (CAPONE, 

2004, p. 34). 

 

Não menos importantes, foram utilizados dados anteriores a esses dois anos de 

pesquisas, materiais referentes a entrevistas gravadas em áudio e pesquisas de campo 

registradas em anotações. Acredito ser de grande importância à utilização do material 

citado como contribuição para a pesquisa. As entrevistas foram realizadas de diversas 

formas, desde conversas casuais sem o registro de áudio - caminhando por entrevistas 

semiestruturadas com gravações -, até entrevistas com perguntas sobre a história de 

vida, memórias, sobre trabalhos e comentários sobre as concepções relacionadas à 
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magia na religião, assim como a relação entre oferta e procura de trabalhos religiosos e 

a ligação entre clientes e religião. 

Logo, esta dissertação é fruto de minha inserção no campo das religiões afro-

brasileiras a partir da etnografia, entrevistas e de estudos teóricos que me levaram para 

dentro do conhecimento científico sobre a religião. A revisão bibliográfica foi 

fundamental para dar um melhor suporte teórico para a estruturação e desenvolvimento 

da pesquisa, proporcionando assim uma melhor análise dos dados coletados. Em 

palavras de Evans-Pritchard (2005, p. 243), “a primeira exigência para que se possa 

realizar uma pesquisa de campo é um treinamento rigoroso em teoria antropológica, que 

dê as condições para saber o quê e como observar, e o que é teoricamente significativo”. 

Foi possível, assim, o estudo da história das religiões afro-brasileiras, de suas tradições 

e resistência, não esquecendo que a presente etnografia é construída, também, a partir de 

lembranças de fatos relacionados à esfera religiosa. Nesse movimento da ‘aventura da 

pesquisa’, a etnografia, no sentido que lhe confere Geertz (1989, p.15) uma descrição 

interpretativa do “fluxo do discurso”, procurando preservá-lo e “fixá-lo em formas 

pesquisáveis”, será apresentada a narrativa do percurso etnográfico, tanto quanto a 

produção referente aos discursos dos sujeitos da pesquisa como produtores de práticas e 

sentidos. 

Em primeiro posicionamento, a presente prática etnográfica pode ser entendida 

dentro da antropologia interpretativa, observada a partir da noção de Clifford Geertz, 

antropólogo norte-americano que começou a ter destaque nos anos 70.  Sua teoria 

consistiria em observar e fazer uma análise de segunda e terceira mão dos observados, 

que estes, por sua vez, seriam os únicos que teriam a experiência primária sobre sua 

tradição. Proponho essa vertente antropológica para guiar esta pesquisa, por considerar 

o plano das religiões afro-brasileiras, assim como outras tradições, contendo um 

emaranhado de fragmentos que eu, enquanto pesquisador e não pertencente à religião, 

não tive acesso, como seus segredos e rituais mais particulares. 

Dentro dessa antropologia, Clifford Geertz procurou interpretar os significados 

das ações dos sujeitos a partir de suas representações simbólicas com o objetivo de 

melhor compreender o ponto de vista nativo, ressaltando que “não há conclusões a 

serem apresentadas; há apenas uma discussão a ser sustentada” (GEERTZ, 1989, p.39). 

 A partir dessa vertente antropológica, refiro-me aos símbolos presentes em 

campo, em todo o ambiente da pesquisa, assim como, as ações coletivas e todo e 

qualquer fragmento que venha contribuir com a coleta de dados, visando à necessidade 
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de obter uma análise satisfatória. Entendemos que a antropologia interpretativa caminha 

por definições estabelecidas por Geertz com relação à produção etnográfica, 

estruturando-se com atenção para a “descrição densa”. É necessária a observação 

máxima possível dos signos presentes dentro das ações sociais em campo, propondo “o 

alargamento do universo do discurso humano” (GEERTZ, 1989, p. 24), possibilitando 

uma maior relação de observação e, por consequência, melhor interpretação através de 

vários processos, como a oralidade e crenças, por exemplo.  

No entanto, Geertz (1989) deixa evidente que se deve dar maior importância ao 

caráter literário na produção de trabalhos etnográficos, já que nem sempre devemos 

considerar que descrições densas darão conta de uma totalidade de fatos complexos, 

onde a interpretação é um fator importante nesse processo, procurando os significados a 

partir da ordem social estabelecida. Assim sendo, ressalto a importância de estabelecer a 

construção da figura social do sacerdote com relação aos outros sujeitos da pesquisa. O 

autor instrui como realizar uma descrição densa “deve atentar-se para o comportamento 

e, com exatidão, pois é através do fluxo do comportamento – ou, mais precisamente, da 

ação social – que as formas culturais encontram articulação” (GEERTZ, 1989, p.27).  

Durante a pesquisa, a atenção foi dada em muitos momentos e horários distintos, 

tenham sido na gira, no jogo de búzios, em uma história de vida, na reunião de colegas, 

na limpeza da casa, ou, em uma visita aleatória para um lanche da tarde. Entendendo a 

importância da experiência próxima, Clifford Geertz fala sobre o ponto de vista nativo a 

partir da pesquisa. O autor vai lembrar que “limitar-se a conceitos de experiência-

próxima deixaria o etnógrafo afogado em miudezas e preso em um emaranhado 

vernacular. Limitar-se a experiência-distante, por outro lado, o deixaria perdido em 

abstrações e sufocado com jargões” (GEERTZ, 2004, p. 88).  Seguindo essa linha de 

pensamento, quero demonstrar que a convivência direta em campo tem sua importância, 

isso é indiscutível, mas, detalhes longe do campo fazem uma melhor composição no 

produto final dos dados. A narrativa de memória de pessoas que são dispares ao campo 

contribuiu para a pesquisa, assim como aquelas que se fazem presentes. 

Porém, “o que é importante é descobrir que diabos eles acham que estão 

fazendo” (GEERTZ, 2004, p. 89). Em um sentindo direto, a interpretação plausível para 

esta pesquisa seria: “que diabos os sacerdotes acham que estão fazendo quando realizam 

rituais que levam em consideração o desejo de influenciar no cotidiano?”. De uma 

forma sensível e interpretativa, cabe ao pesquisador descobrir o que se passa durante o 

processo de construção das concepções sobre a magia. Buscando, assim, interpretações 
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entre os fragmentos e a totalidade. Neste aspecto, a descrição etnográfica seria assumida 

a partir de formas particulares e, dessas mesmas formas, em um caráter relacional com o 

todo, já que todos os fragmentos estariam propensos a interpretações. 

Assim como Clifford Geertz, procuro mostrar o ponto de vista dos interlocutores 

a partir da observação de fragmentos para a análise de uma possível totalidade. As 

religiões afro-brasileiras possuem seus símbolos e significados, mas, também possuem 

seus segredos que não podem ser acessados apenas pela observação, a não ser por um 

diálogo, dando a oportunidade de que os interlocutores possam se expressar de forma a 

contribuir com a pesquisa. 

A interpretação dos sistemas simbólicos dentro da pesquisa antropológica tende 

a fazer representações da tradição em questão, o que de forma direta, vem a ser um 

elemento cultural em que, no primeiro momento, só faz sentido para aqueles que o 

praticam.  Os símbolos e atos simbólicos ocupam uma posição de destaque na produção 

de Victor Turner sobre os aspectos rituais Ndembu. Os símbolos, para o autor, acabam 

dando sentido, meios e finalidades sobre a sociedade observada. “O símbolo ritual 

transforma-se em um fator de ação social, em uma força positiva num campo de 

atividade” (TURNER, 2005, p. 49).  

A antropologia interpretativa de Geertz é o que pode dar sentido e distinção as 

piscadelas, por hora “tiques nervosos, as piscadelas, as falsas piscadelas, as imitações, 

os ensaios das imitações são percebidos e interpretados”, o que quero dizer, de forma 

breve e sucinta, é que existem fragmentos dentro da cultura “do outro” que só podemos 

ver seu real significado a partir da pesquisa de campo e de uma interpretação minuciosa 

diante de seus símbolos e significados.  

Os banhos de ervas das religiões afro-brasileiras não são apenas água e ramos de 

plantas aleatórias. Sua intenção não é refrescar ou dar um aroma a pele. As defumações 

para preparação de rituais não é feito de forma casual para dar uma sensação de ritual no 

ambiente. A partir da antropologia interpretativa podemos fazer as observações 

pertinentes a cada detalhe relacionado ao campo, levando em conta os diferentes 

aspectos que estruturam cada ação. 

Assim como a pesquisa de campo pode ser considerada como inspirada na 

antropologia interpretativa, tentei, também, produzir o texto etnográfico a partir de uma 

conceituação pós-moderna entre a relação de pesquisador e pesquisados - estilo de 

construção do texto que leva em consideração a relação o dialogismo na presença dos 



   

31 

 

interlocutores no texto. Visando entendermos melhor, busco fazer uma breve revisão de 

como a escrita etnográfica pós- moderna foi estruturada.  

Ao começar da crítica à noção de cultura, através de Writing Culture 

(CLIFFORD E MARCUS 1986), houve o desenvolvimento acerca das indagações sobre 

a autoridade científica e etnográfica. A partir da coletânea, foram construídas 

contribuições com relação ao conhecimento antropológico, referentes à história, 

retórica, epistemologia e produção textual etnográfica. Para a teoria antropológica pós-

moderna, a interpretação não se reduziria ao trabalho de campo, ou à simples 

interpretação sobre o outro. Mas, se transformaria em algo mais complexo, na relação 

entre diálogos e expressões, retirando o foco centrado do antropólogo. 

A caracterização dessa discussão se dá pela nova concepção com relação ao 

observador e observado, desde o final da década de 70, quando começou a ser 

construído um novo pensamento com relação à produção clássica. Naquele momento, 

uma das questões a ser respondida seria “como a objetividade era construída 

textualmente?”. O texto etnográfico começou, então, a ser objeto de estudos e 

interpretações. 

James Clifford e George Marcus seguem o pensamento da geração pós-moderna, 

começando a pensar na etnografia como texto e gênero literário, repensando a forma da 

produção da escrita etnográfica e da autoridade do pesquisador. George Marcus (2012) 

defendeu a ideia de que a etnografia pode ser desenvolvida para ir além do que já se é 

previsível, tornando-se criativa e inovadora. Seria possível, portanto, a partir da 

linguagem analítica na produção dos textos, trabalhar novas maneiras de problematizar 

o campo.  

George Marcus (2012) em The legacies of writing culture and the near future of 

the ethnographic form: a sketch identificou possíveis tendências relacionadas à escrita, 

tais como: a mudança nas formas de comunicações acadêmicas e a inclusão da 

tecnologia, afetando, assim, o gênero etnográfico clássico; defendendo que a realização 

do trabalho de campo requer um conceito de trabalho colaborativo que estimule novas 

formas de produção, sendo diferente do gênero tradicional. Compreendo, então, a 

prática idiossincrática para observar, dentro da transparência da pluralidade de vozes, 

um alcance de um caminho entre a ética com relação escrita direcionada a tradição 

religiosa dos sujeitos e a etnografia, enquanto campo da escrita e compartilhamento de 

conhecimento. 
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James Clifford (1991) fez uma crítica à produção etnográfica desenvolvida a 

partir da noção de uma redução e exclusividade para o caderno de campo. A discussão 

pós-moderna, entre outros aspectos, propulsiona indagações com relação à redação do 

texto etnográfico, repensando, assim, a autoridade construída e dada ao etnógrafo 

durante a antropologia clássica a partir da produção de Bronislaw Malinowski em “Os 

Argonautas do Pacífico Ocidental”, que consolidou o trabalho de campo e a prática 

etnográfica. 

Clifford (1991) defende a ideia de que os dados das pesquisas devem ser 

considerados como verdades “inerentemente parciais” ou entendidas como incompletas, 

referindo-se ao fato de que a produção de um texto passaria, então, a ser observada a 

partir do abandono de uma visão sistêmica sobre a construção do conceito de cultura, 

deixando, também, a ideia de tentar interpretar uma sociedade a partir de um único 

sistema. Deixando de considerar uma dada cultura como um sistema acabado, esgotado 

de possibilidades de interpretações. 

Mesmo o pensamento de Clifford Geertz sendo, em certo ponto, criticado por 

defender a ideia de antropologia interpretativa, a qual pode ser entendida como uma 

limitação da pesquisa por parte do novo fazer etnográfico pode-se entender que a crítica 

pós-moderna à Geertz, refere-se ao ideal de construir uma nova noção de produção 

etnográfica, que fosse mais do que a interpretação entendida por Geertz (1989). 

Contudo, indo além, possibilitando um diálogo, fazendo existir uma polifonia dentro do 

texto.  

Outro fator de questionamento dos pós-modernos diante da antropologia 

interpretativa é que esta utiliza um conjunto de símbolos a serem pesquisados enquanto 

estáticos, mas, a concepção dessa nova antropologia observa os símbolos como fazendo 

parte de um processo, estando em transformações contínuas. Esta conceituação sobre a 

antropologia interpretativa pode ser consultada em Fisher (1983). 

Partindo da ideia de construção do sujeito dentro do texto etnográfico, onde este 

se estrutura em uma pluralidade junto com os sujeitos da pesquisa, acabo por 

compartilhar da categoria de autobiografia. Entenderemos “no campo do ensaísmo 

autobiográfico, ‘a experiência se sobrepõe ao lugar da identidade, fazendo da narrativa 

importante recurso teórico-metodológico’” (KLINGER, 2007, p. 12). Em determinados 

momentos, a identidade autobiográfica fará parte do texto, como a narrativa de inserção 

ao tema, como quando comentei sobre meu primeiro contato com um terreiro. 
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O pacto autobiográfico pressupõe um compromisso duplo do autor 

com o leitor: por um lado, ele se refere à referencialidade externa do 

que o texto enuncia, quer dizer que o que se narra se apresenta como 

algo realmente acontecido e comprovável (“pacto de 

referencialidade”). Por outro lado, o autor deve convencer o leitor de 

que quem diz “eu” no texto é a mesma pessoa que assina na capa e 

que se responsabiliza pelo que narra, "princípio de identidade" que 

consagra ou estabelece que autor, narrador e protagonista são a mesma 

pessoa. (KLINGER, 2007, p. 41) 

 

A autobiografia se traduz em transmitir uma experiência através do texto. Não 

deixando de lado sua cientificidade, essa prática caminha junto com a noção de pesquisa 

dialógica temporal, onde se voltou a defender uma multiplicidade de tempos, levando 

em conta simultaneidades de discursos, em pluralismos de tempo e espaço, 

representando visões de mundos distintas. 

Diferentes dos textos etnográficos que seguem um viés clássico e tradicional, a 

presente etnografia não deixará de lado nenhum dialogismo situacional do campo. A 

experiência demonstrada diante da escrita será uma realidade conjunta de um 

pesquisador em um campo que, por sua vez, envolve outras vozes, enquanto 

experiências pessoais. Mostrarei então uma visão conjunta de uma realidade, das 

concepções sobre a religiosidade afro-brasileira no Amapá, uma vez que James Clifford 

(2002) escreve sobre como a autoridade da escrita se tornaria legítima, construindo uma 

noção de inovações e metodologias que levariam à autoridade, em modelo: experiencial, 

interpretativo, dialógico e o polifônico.  

O que pretendo trazendo a etnografia pós-moderna é a representação de uma 

etnografia com múltiplos sujeitos conscientes e significativos, dentro de um conceito de 

autoridade polifônica, apresentando não apenas a voz do etnógrafo, porém levando em 

conta a voz de todos os sujeitos inseridos no campo pesquisado.  

As múltiplas vozes se fizeram presentes dentro do desenvolvimento desta 

pesquisa. Arrisco-me a salientar que farei uso da antropologia pós-moderna diante da 

produção do texto etnográfico no sentindo da composição do texto enquanto 

autobiográfico, no sentido de rememorar lembranças.  

Com noções de Clifford (2002) sobre dialogismo e polifonia dentro do texto, o 

pós-modernismo, na sua análise, é mais do que uma vertente literária, filosófica ou 

artística. É uma condição geral de uma vida multicultural que exige, para que tenhamos 

etnografia plenamente reflexiva, novas formas de engenhosidade e sutileza.  
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Um ponto de discussão levantado diante dos pós-modernos vem a ser o de a 

autoridade estar baseada na relação do diálogo. Existe, então, uma ruptura na autoridade 

considerada monológica. As etnografias estão sendo direcionadas para vários tipos de 

leitores, a produção etnográfica não devendo ser considerado, então, “monopólio” de 

determinadas culturas ou classes sociais. 

Com tantos pesquisadores que fazem parte das religiões afro-brasileiras 

enquanto membros e conhecedores de seus preceitos, ligados com o campo de forma a 

adentrar em sua ideologia, me posiciono enquanto pesquisador, detentor de um grande 

respeito com o outro e sua religião e, partindo dessa ideia da prática de uma ética, 

acredito ser pertinente uma escrita etnográfica com a noção pós-moderna de James 

Clifford, explorando um diálogo, já que, no momento em que me faço presente como 

pesquisador, existem outras vozes que precisam ter seu momento dentro da pesquisa. 

A experiência religiosa, neste caso, se construiu diante do cotidiano, das 

vivências e relações dentro dos terreiros, seja em um ritual ou não, mas estando 

psicologicamente ligado à situação, a partir da crença e da participação nos cultos. Em 

meio aos rituais, cantos, danças, sons, comidas, performances, cada indivíduo constrói 

uma experiência particular diante de suas percepções. 

Diante da apresentação feita, esta dissertação foi pensada em três momentos. No 

primeiro capítulo, “A tradição afro-brasileira no Amapá: memória e representações”. 

Foi feita a reconstrução da contribuição do negro para a tradição afro-brasileira no 

Amapá, levando em conta a história do Estado, assim como o marabaixo e a cultura 

popular - representados pelas benzedeiras e pela pajelança cabocla, possibilitando a 

observação da tradição local, sua resistência e sua contribuição para o entendimento da 

utilização de serviços religiosos atualmente, até o momento em que a umbanda e o 

candomblé começam a surgir na comunidade local. Ainda no final do primeiro capítulo, 

foi apresentada a inserção do candomblé na sociedade amapaense a partir da trajetória 

da vida religiosa de dois sacerdotes que contribuíram para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

O segundo capítulo, “Universo da magia: pessoas, búzios e Ebó” apresentando 

noções da antropologia clássica e contemporânea referentes às investigações e 

conceituações sobre práticas mágicas, assim como, a reflexão dos próprios sacerdotes 

relacionadas à conceituação da magia. Mostrando, ainda, a dinâmica de procura pelos 

serviços oferecidos pelos rituais religiões afro-brasileiras a partir da procura pelo jogo 

de búzios e a feitura de Ebós, enquanto rituais realizados dentro das religiões. 
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O terceiro capítulo intitulado “Aflições, curiosidades e fé” foi reservado para 

apresentar como é realizado o processo de chegada das pessoas ao terreiro, como 

também, as situações que resultam na transição de pessoas enquanto clientes para filhas 

de santo a partir do encantamento e o sentimento de pertencimento ao ambiente afro-

religioso. 
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2. A TRADIÇÃO AFRO-BRASILEIRA NO AMAPÁ: MEMÓRIA E 

REPRESENTAÇÕES 

 

2.1. A crença religiosa popular da Amazônia  

 

Falar da tradição religiosa do Amapá nos permite adentrar em uma experiência 

local, conhecer um pouco mais da cultura de um povo dentro das suas múltiplas 

tradições. É evidente nas pesquisas científicas o pluralismo dos cultos presentes na 

Amazônia: rituais indígenas, afro-brasileiros, catolicismo popular, entre outras práticas. 

Como Galvão (1953), Maués (1999; 2005), Pacheco (2013), Pereira (2008), entre outros 

autores, isso mostra a diversidade presente nesse espaço geográfico. (GALVÃO, 1985, 

p. 04) já falava que “o catolicismo é uma filosofia de vida que se sobrepõe a ideias 

locais, cuja origem é diversa, mas que dependem, sobretudo, de influências ameríndias, 

absorvidas na moderna cultura do caboclo da Amazônia”. Não seria viável discorrer 

sobre as religiões afro-brasileiras no Amapá sem antes explanar sobre a tradição das 

crenças na Amazônia, já que o Amapá faz parte desse universo que compartilha 

tradições de um mesmo povo.  

O cenário amazônico foi um campo fértil para que sua população pudesse 

desenvolver seus ritos e mitos baseados em sua fauna e flora, assim como, a população 

tradicional desenvolveu a partir de suas vivências e experiências relacionadas a crenças, 

religiosidades e a dita medicina popular.  

A fauna e flora, até hoje, são auxiliares da medicina tradicional. Lembro-me que, 

na infância, plantas como arruda, folha de limoeiro, folhas de pimenteira eram utilizadas 

para que as pessoas se banhassem para espantar “inveja”. Defumações com alecrim e 

alfazema eram utilizadas para defumar recém-nascidos contra quebranto. Gorduras de 

animais utilizadas para fins medicinais, como banhas de cobra ou tartaruga para o 

tratamento de lesões, assim como, no Rio Grande do Norte a população do Sertão 

Seridó utiliza a banha de Tejo, lagarto da região, como medicamento antiinflamatório 

para garganta.  

A utilização da biodiversidade brasileira é instrumento popular para medicinas 

tradicionais em todas as regiões do Brasil. 

 

Crenças, afetividades, respeitos, regras, normas, princípios, 

hierarquias, solidariedades, aspectos constituintes das cosmologias 

religiosas indígenas, cristãs, africanas, expressam valores com os 
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quais populações locais, sem apartar religiosidade de natureza, 

construíram um panteão afro-indígena e interagiram com suas 

entidades em territórios amazônicos. (PACHECO, 2013, p 477) 

 

Pacheco (2013) desenvolve sua pesquisa levando em conta a Amazônia 

marajoara, abordando profundas relações entre negros e índios na construção dos 

saberes, crenças e religiosidades dessa região. Não esquecendo a forte influência cristã 

nesse processo.  Fica evidente que a cosmologia religiosa da Amazônia caminha por três 

pontos ao mesmo tempo, seja pela presença indígena, negra ou europeia. Já em 1953, E. 

Galvão pesquisou o fato de que a religiosidade amazônica era fruto de um amplo 

processo que englobou elementos ibéricos, lusos, indígenas e da população negra 

escravizada. Galvão (1953) explica que, a crença do povo da Amazônia baseava-se no 

culto aos santos, mas, também, de seres que estariam alocados no sobrenatural ou na 

natureza, como nos rios e florestas.  

A discussão sobre o povo da Amazônia é bastante trabalhada por Raymundo 

Maués: 

 

Os aspectos religiosos da cultura cabocla na Amazônia apresentam 

uma grande riqueza de mitos, concepções, crenças e práticas. Se a isso 

somarmos a diversidade religiosa indígena, com suas variadas línguas, 

formas de comportamento, mitos, crenças e etnias – que aqui não 

serão tratados –, teremos uma riqueza ainda maior no que diz respeito 

à diversidade cultural das populações amazônicas. (MAUÉS, 2005, p. 

259) 

 

A condição de subsistência de cada comunidade dentro desse espaço pode ser 

observada por suas diferentes identidades, como por exemplo: os ribeirinhos, 

quilombolas, caboclos, que foram fundamentais para dinâmica religiosa que veremos a 

seguir. Seguiremos mostrando fragmentos que constituem a cultura do povo amapaense 

a partir de sua tradição religiosa.  

Geertz (1989), afirma que sua análise da religião se restringirá à dimensão 

cultural desta, seguindo a ideia de analisar a tradição religiosa, permitindo adentrar em 

sua dimensão cultural. Acredito ser viável fazer um breve panorama da tradição afro-

brasileira do Amapá. Seguindo essa linha de pensamento, será possível observar os 

padrões transmitidos historicamente. Ainda acionando Geertz (1989), os símbolos 

presentes na tradição afro-religiosa acabam por gerar uma ordem no plano de 

experiências no cotidiano dos que estão naquele meio. 
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A cultura no Amapá pode ser observada a partir de uma melhor atenção para 

fragmentos de sua tradição religiosa, assim como sendo um Estado da região 

amazônica. O compartilhamento de uma tradição voltada para a relação com da 

natureza com o sobrenatural, desde as benzedeiras, pajés e outros agentes da magia, são 

pontos que nos levam a compreender a circulação de crenças, assim como o contexto 

histórico da presença do negro no Amapá, onde se fizeram diferenciados movimentos 

migratórios para estados do Norte do Brasil.  

 

Com exceção da pajelança, todas as demais religiões afro-brasileiras 

do Amapá se instalaram no Estado em decorrência do processo de 

imigração que se acentuou a partir da autonomia da região em relação 

ao Pará e à criação do Território Federal do Amapá, no ano de 1943. 

(CORDEIRO, 2016, p. 22) 

 

Vale lembrar-se da presença do negro a partir da relação diaspórica, bem como o 

movimento de migração de nordestinos e outros nortistas para o recém-criado território 

do Amapá. Apresentando esses dados, não tenho a intenção de fazer uma historiografia, 

mas sim projetar um panorama sobre a tradição religiosa presente no lócus em que esta 

pesquisa foi realizada, com a intenção de apresentar fragmentos que nos levem a 

entender como se estruturou o processo de inserção e realização dos cultos afro-

religiosos, ou seja, a construção cultural.  

A participação do negro na história da sociedade amapaense se construiu em um 

contexto de escravização. A presença é notada desde o século XVII, acontecendo de 

forma mais intensa a partir do século XVIII, pela presença de colonos e o processo de 

ocupação das terras. Em 1748, o então Estado do Amapá foi denominado oficialmente 

por D. João V como província Tucujus, pela etnia de índios Tucujus. Com o processo 

de oficialização das terras, em 04 de fevereiro de 1758, foi inaugurada a vila de São 

José de Macapá. Com a política de colonização onde o território do Amapá fez parte da 

província do Grão-Pará, recebendo então, a mão de obra da população escravizada, 

trabalhando na construção da cidade, na época em que a capital era denominada de Vila 

de São José de Macapá. Ainda em 1758 o governador do Estado do Grão Pará e 

Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, teve como função desenvolver o 

povoamento territorial. 

 A criação do território do Amapá, como outros territórios, foi pensado a partir 

da preocupação com as fronteiras nacionais. Visto que no mesmo período acontecia à 

Segunda Guerra Mundial, o então presidente Getúlio Vargas assinou o Decreto-lei nº 
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5.812/1943, onde constou a criação do Território Federal do Amapá, deixando então de 

ser parte do Estado do Pará e ganhando sua autonomia.  

As primeiras populações escravizadas foram levadas para o estado no começo do 

século XVII, com o principal objetivo de trabalharem na construção da fortaleza de São 

José de Macapá, para a defesa territorial - na época, ameaçadas pela possibilidade de 

invasores ingleses, holandeses e franceses.  

Em 1944, o presidente da época, Getúlio Vargas, nomeou o Capitão Janary 

Gentil Nunes como governador do Território do Amapá, desenvolvendo uma política 

baseada em “sanear, educar e povoar”. Iniciou-se o processo de criação de núcleos 

urbanos e serviços públicos com o objetivo de desenvolver o território, o que acarretou 

no afastamento da população negra para a periferia. 

 

A partir da implantação da estrutura do estado a partir de 1991, 

proporcionou alguns aspectos que alteraram significativamente a 

sociabilidade na capital amapaense. Os aspectos são: i) uma alta oferta 

de concursos públicos para preenchimento da estrutura administrativa 

nos três poderes; ii) a implantação das áreas de livre comércio em 

Macapá e Santana; iii) um acelerado fluxo migratório para o estado, 

em decorrência da oferta de trabalhos nos setores público e privado; v) 

a criação e implantação de estruturas de ensino superior no estado. 

(SILVA, 2014, p. 04). 

 

Ao período acima mencionado, foi considerado pelo autor como um processo de 

modernização do estado, alterando significativamente a concepção sobre a tradição e a 

identidade local.  

O antropólogo José Maria da Silva ressalta ainda que: 

 

É nesse contexto que passou a valorizar e a expressar algumas 

manifestações culturais que seriam próprias e especificariam o Amapá 

[...] Nessa valorização da tradição, da cultura e da identidade local 

distinguiram algumas expressões culturais como o marabaixo e a 

música regional feita por compositores e cantores amapaenses. 

(SILVA, 2014, p. 05). 

 

Podemos considerar um sistema de higienização realizado na época, onde as 

autoridades transferiram os negros para a periferia. Hoje, o bairro do Laguinho, que é 

representado pelo grande número de moradores negros e pela realização do marabaixo. 

Pode ser considerado como um marco nos exemplos de segregação social o 

remanejamento das inúmeras famílias negras para longe do que seria o núcleo urbano da 

época. 
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Diante do processo citado, devo ressaltar a figura da família de Julião Ramos e 

Gertrudes Loureiro, que participaram do processo de afastamento da população negra 

do centro da cidade e representam a resistência da comunidade negra, lembrados, 

principalmente, através do fenômeno do marabaixo, que será desenvolvido adiante.   

O marabaixo é considerado um marco da resistência negra no Amapá, 

festividade que mobiliza um grande número de pessoas para seus encontros. É possível 

perceber o marabaixo como uma forma de resistência por parte do grupo socialmente 

marginalizado, sendo realizado para mostrar a insatisfação da população negra diante de 

inúmeros descasos, assim como a indignação com a política local. O marabaixo também 

é uma forma de mostrar e reafirmar o sentido de pertencimento territorial e relembrar as 

condições dos ancestrais diante do período de territorialização do então estado do 

Amapá. 

As formas de resistências podem ser observadas por diferentes pontos, como a 

prática do marabaixo e sua perpetuação enquanto tradição negra ganhando espaço 

dentro das atividades culturais do estado do Amapá. Assim como a solidariedade e 

união de famílias que continuam realizando os ciclos de marabaixo, da mesma forma 

que ainda hoje as benzedeiras são procuradas pelos seus serviços - o que acontece, 

também, com religiosos pertencentes à pajelança cabocla e umbanda. 

A tradição, nesse contexto, pode ser notada enquanto fazendo parte do campo de 

preservação da memória coletiva. Pessoas que ainda hoje são procuradas por seus 

trabalhos baseados nos conhecimentos tradicionais e crenças. O marabaixo, cura, 

umbanda e o candomblé, são práticas que ocupam o mesmo espaço em questões 

geográficas, muitas vezes se relacionando entre si. Ressaltando, ainda, a presença do 

afrodescendente na formação social e cultural do estado como sendo fundamental. 

 

2.2. Tradição do Marabaixo 

 

A festa do Divino Espírito Santo celebrada em Portugal é hoje uma 

representação do catolicismo popular brasileiro. Tradição que teve início no Brasil por 

volta do século XVI com a chegada dos portugueses. Atualmente, a festa em honra ao 

Divino Espírito Santo ganhou diversificadas representações, sendo realizada de acordo 

com a história de cada região. No estado do Amapá, a festa é representada pela 

realização dos ciclos de Marabaixo, como um momento de fé e louvores ao Divino 

Espírito Santo e a Santíssima Trindade. De acordo com Videira (2009), o marabaixo é 



   

41 

 

uma manifestação cultural secular afro-amapaense. Reconhecido como patrimônio 

cultural imaterial do Brasil a partir de votação do conselho consultivo do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, no ano de 2018.  

O ciclo do marabaixo é a celebração da Santíssima Trindade, representada em 

cor vermelho e branco e, o Divino Espírito Santo representado em cores azul e branco, 

realizado não só na cidade de Macapá, mas também em outros municípios do estado do 

Amapá. O início se dá após a quaresma, no Sábado de Aleluia e perdura até o domingo 

de Corpus Christi, tendo como ritual a derrubada dos mastros que são enfeitados com 

fitas e ervas. O marabaixo é desenvolvido em ciclos litúrgicos que mesclam o 

catolicismo popular com a festa característica da cerimônia, com atabaques, músicas e 

danças. Um ponto a ser ressaltado é que mesmo com a utilização de tambores e 

atabaques no marabaixo, esses instrumentos não detêm a mesma funcionalidade e 

representatividade que têm no candomblé ou umbanda - vindo a ser a intermediação 

com entidades espirituais. Os toques utilizados no marabaixo são com finalidade de 

louvar e agradecer, mas não com sentido de invocar entidades. 

 

Assim, dançar, na cultura negra e no Marabaixo, não significa um 

conjunto de gestos aleatórios, tampouco movimentar o corpo apenas 

para passar o tempo e, por conseguinte, distrair-se. A dança de base 

africana e afrodescendente, sobretudo a dança tradicional, festiva e 

religiosa, dentro da filosofia do catolicismo de preto, é coisa séria, é 

tradição. Sua organização dá-se pela união entre dança, fé, bebidas, 

folias e ladainhas, missas, fogos, cortejos, dramatizações e promessas 

(VIDEIRA, 2014, p. 18). 

 

Essa manifestação cultural pode ser compreendida como processo de 

reafirmação. O marabaixo é representação da resistência da história dos negros, de seus 

cultos, crenças e tradições. A partir desse sincretismo foi e é possível a permanência das 

cerimônias religiosas e festas. A vinculação do ciclo de marabaixo com a Igreja Católica 

é a representação concreta desse processo sincrético. A utilização dos santos católicos 

foi um produto útil para a permanência da cultura dos negros africanos com sua 

religiosidade.  

Um processo de transição na história resultou em um enfraquecimento do 

marabaixo. Isso se deu quando a igreja católica tentou paulatinamente afastar as 

influências africanas das cerimônias, predominando um discurso de pureza do culto 

direcionado para o catolicismo, onde a igreja não era de acordo com a utilização de 

elementos utilizados em cultos afro-brasileiros como os tambores e atabaques.   
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O marabaixo, no passado, sofreu agressões que quase o levaram á 

ruína, principalmente por ser “dança de negros”, pelo preconceito 

emitido às claras por pessoas importantes na sociedade, que 

vilipendiaram, e por diversas vezes tentaram tirar dos seus praticantes 

a condições de agentes populares do sagrado e culpá-los por essa 

prática que consideravam como manifestação do mal devido à forma 

que dançavam, cantavam e tocavam, ainda que fosse para expressar 

sua fé em relação aos santos que homenageavam. (CANTO, 2017, p. 

12). 

 

E, assim, foram instaurados os momentos de perseguições, como apresentado 

por Pereira (2008). Sua pesquisa mostra que as religiões afro-brasileiras sofreram 

grandes perseguições por parte da Igreja Católica, principalmente durante as missas em 

seus sermões, onde os padres associavam os rituais com fragmentos afro-brasileiros, 

assim como o marabaixo com macumba. Houve represálias por parte de padres que 

proibiram os negros de entrarem na igreja por terem associação com o marabaixo. 

Segundo Canto (2017), o marabaixo era acusado de promover violências e bebedeiras, 

acabando por ser condenado por tentar cultuar santos católicos juntamente com 

entidades de origem africana. Contudo, Videira (2009) entende que o processo de 

desenvolvimento do Marabaixo teve uma importância impar na construção de uma 

visão crítica sobre questões étnicas dos próprios participantes diante de conflitos de 

invisibilidade social. 

Em termos Durkheimiano, podemos entender o ciclo do marabaixo a partir da 

categoria sagrado e profano, onde a cerimônia religiosa estaria ligada ao sagrado a partir 

de um pertencimento ao catolicismo, compreendendo missas, ladainhas, homenagens 

aos santos. Em oposição a esses rituais sagrados da Igreja Católica, é realizado o 

segundo momento que envolve danças, músicas, cantos, remetendo aos ancestrais 

negros que foram escravizados, às condições sociais e políticas passadas ou atuais. O 

ritual festivo é composto por danças que são acompanhadas pelo que se chama de 

“ladrão”, que são versos cantados, podendo assumir diversas funções como ironizar e 

exaltar momentos, acontecimentos e apresentam temas como: “i) o cotidiano no meio 

rural; ii) sobre aspectos religiosos e devoção a determinados santos; iii) sobre pioneiros 

e a tradição da manifestação; e iv) sobre relações sociais” (SILVA, 2014, p. 09). 

Faz-se presente também os trajes característicos das mulheres formados por saia 

com estampas florais, arranjos de flores no cabelo, em sua maioria, blusas brancas com 

rendas e toalhas no ombro. Ainda dentro de sua tradição, é presente a Gengibirra, 
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bebida tradicional das festas de marabaixo, feita a partir de gengibre, cachaça, açúcar e 

cravo. 

 

Figura 1 - Roda de Marabaixo 

 
Fonte: Lorran Lima (2018) 

 

 

O marabaixo é ensinado através da tradição oral, dos mais velhos para os mais 

novos, dentro da família, das festas, dos encontros durante a organização. Os laços de 

união entre pessoas em função de sua tradição, a união da comunidade para manter viva 

sua tradição.  

A cerimônia religiosa e a festividade fazem parte do marabaixo, herança que se 

desdobra do catolicismo romano na celebração da santíssima trindade, representado, 

atualmente, pelo catolicismo popular. O marabaixo representa a cultura afro-amapaense, 

buscando hoje o desenvolvimento de políticas sociais ligadas à salvaguarda de seus 

direitos e dos negros na sociedade, com um discurso político contra o racismo. 

O caráter de resistência do marabaixo é um elemento da representação da 

herança diaspórica africana. Podemos considerar que essa manifestação se aproxima de 

certa forma, das demais religiões afro-brasileiras, por seu caráter sincrético, de 

resistência, referência à ancestralidade e utilização de elementos da cultura africana. 

Compartilhando da ideia de Ferretti (1995), em que a religião é considerada como foco 

de resistência cultural e de preservação da identidade étnica, fazendo grande sentido 

diante do sincretismo, o autor expõe que “os negros têm maiores problemas em termos 

de autodefinição, suas fronteiras são mais imprecisas e eles estão mais envolvidos com 
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a sociedade nacional” (FERRETTI, 1995. p. 96), o que resulta, hoje, na expressão das 

religiões afro-brasileiras enquanto um processo de reafirmação de elementos étnicos.  

A partir do entendimento da criação do marabaixo, em sua expressão da 

resistência negra no Amapá é possível compreender parte do contexto histórico e social 

que surge diante das tradições, muitas vezes, criadas em contexto de exclusão. Assim 

como as práticas rituais afro-brasileiras, como é mostrada no enredo da pesquisa de 

Pacheco (2013), que apresenta sobre a religiosidade afro-indígena na Amazônia, 

evidenciando que a cultura cristã não permitia que os afro-religiosos manifestassem sua 

fé. A população não cristã sendo obrigada a procurar lugares que apresentassem 

simbiose com a natureza. Assim aconteceu no território do Amapá, a população, em sua 

maioria, pertencia à esfera cristã, os afro-religiosos sendo mal vistos e tendo que 

realizar seus rituais em lugares isolados do centro da cidade e do público que poderia 

assistir. 

Utilizo a tradição afrodescendente do Amapá como forma de representação da 

história, não só como um fragmento constituinte da sociedade, mas um marco que nos 

permite refletir e entender desigualdades sociais a partir do começo de um sistema 

social e político estruturado para ser excludente com o povo negro.  Ressaltar esse 

grupo étnico enquanto essencial para formação da sociedade amapaense. Segundo 

Videira (2009, p. 254), “vale ressaltar que o referido estado possui em média 39 

comunidades quilombolas e poucas tem suas terras reconhecidas como ‘terras 

quilombolas’ pela fundação Palmares”. 

Faz-se necessário perceber como se estrutura as manifestações culturais no 

estado, que por vezes apresentam uma forte presença de tradições indígenas e afro-

brasileiras que se misturam em um emaranhado de símbolos e significados que, muitas 

vezes, estruturam as crenças ligadas a rituais e religiões como a cura a partir da 

pajelança cabocla, da umbanda, candomblé e outras crenças que fazem parte da 

identidade local.   

 

2.3. A cura: entre benzeções e pajelança cabocla 

 

O significado da cura gira em torno de atribuir melhoras, através de rituais, a 

patologias físicas ou problemas espirituais. Os agentes, caracterizados em diversas 

categorias como pajés, curadores, benzedores, pais de santo e outros, dependendo do 

grupo local e da construção identitária do sujeito. Esses rituais são considerados como 



   

45 

 

saberes da medicina popular ou como um ritual mágico-religioso. Esse tipo de 

tratamento é procurado, muitas vezes, primeiro que o atendimento médico científico 

seja pela tradicional crença popular ou pela falta de médicos em algumas regiões do 

Amapá e da Amazônia, em um maior contexto. Em todo caso, é importante ressaltar que 

muitas doenças são atribuídas a espíritos, o que, por consequência, foge da competência 

dos médicos, sendo necessário o atendimento feito por religiosos.  

O conhecimento tradicional do povo da Amazônia foi pesquisado por Maués 

(2005), em momentos, dando uma atenção à atuação do catolicismo popular nessa 

região que, por vezes, não permitiu a manifestação de outras crenças, mas que, por outro 

lado, contribuiu para o movimento de sincretismo de determinados elementos. Ou, pela 

atenção que o autor direciona para as práticas do curandeirismo, entendendo como a 

utilização de ervas e orações herdadas de ameríndios e negros para fins terapêuticos.  

 

Em Macapá e municípios próximos, os terreiros são conhecidos e 

nomeados curadores, realizam rituais de pena e maracá, cura ou 

pajelança, com ênfase na função terapêutica e conexa à existência de 

grande sincretismo com a cultura indígena, pois a região é 

culturalmente próxima dessas etnias. (CORDEIRO, 2016, p. 21). 

 

No caso citado, a cura está relacionada aos terreiros de religiões afro-brasileiras. 

Temos ainda a presença de curadores ligados ao catolicismo e protestantismo, 

conhecidos como benzedeiras, pessoas que aceitam a agencia de serem curadores, 

atribuindo a um dom dado por deus, ou herdado dos ancestrais. Segundo Pacheco 

(2013), essas pessoas que são agentes da cura, por vezes, receberam os ensinamentos de 

parentes ou conhecidos, ou ainda, recebem esse potencial como um dom. 

O Amapá, assim como outros estados da Amazônia, possui em sua cultura a 

tradição da cura a partir de benzedores tradicionais e de pajés de pena e maracá, 

conhecida também como pajelança cabocla. 

  

A benzeção pode ser caracterizada como uma atividade 

principalmente terapêutica, a qual se realiza através de uma relação 

dual entre cliente e benzedor. Nessa relação, a benzedeira exerce um 

papel de intermediação entre o sagrado e o humano objetivando a 

cura. (MARIN; SCORSOLINI-COMIN, 2017, p. 447). 

 

A presença de benzedeiras ainda é notada dentro do contexto urbano do estado - 

senhores e senhoras frequentadores assíduos das missas e cultos recebem pessoas em 

suas casas para a prática da benzeção. Cordeiro (2016) desenvolve sua pesquisa sobre as 
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dimensões da cura, mas relacionadas à ação de pais de santo enquanto agentes, 

ressaltando questões como saúde e doenças misteriosas descritas como feitiços. No 

caso, a cura estudada por Cordeiro (2016, p. 32) só contempla o âmbito de templos afro-

religiosos, “[...] processos de adoecimento pelo feitiço e a cura no âmbito de templos 

operados por sacerdotes de religiões afro-brasileiras” não incluindo curas realizadas em 

domicílios comuns, classificadas nesta pesquisa como benzeções. 

Essa cura pode ser entendida por diferentes atores sociais como, por exemplo, 

idosas que “puxam” a barriga de grávidas para colocarem a criança na posição correta 

para o parto normal; idosos que são conhecidos na comunidade por espantarem 

quebranto de crianças, conhecido como mal olhado, causando choro em recém-

nascidos; pessoas que a partir de orações tratam doenças físicas e espirituais, 

trabalhando a partir de orações, ervas, chás, banhos e defumações com: alecrim, 

alfazema, breu branco, atuando em trabalhos atrelados a enfermidades de crianças e 

adultos. 

É o saber popular tradicional relacionado às propriedades medicinais das ervas e 

o poder da fé a partir das orações. Maués (2005) apresenta que não existe uma 

identidade “pajeística” para os praticantes da pajelança. No caso das benzedeiras, essa 

identidade é reafirmada por elas e pela comunidade, sendo conhecidas popularmente 

como tal. Mas, ao identificarmos a agência de seus feitos, podemos relacionar com o 

seguinte pensamento: “Eles não dizem que curam, mas que Deus e a fé curam [...]. Ao 

notar que o problema é mais sério, que ele não consegue resolver, o benzedor pede que 

o doente procure imediatamente um bom pajé ou médico” (VAZ FILHO, 2016, p. 17). 

No caso de benzedeiras de religiões protestantes o paciente é encaminhado, 

exclusivamente, para médicos. 

Na casa dessas pessoas é observado, se forem católicos, um santuário, mesmo 

que se trate apenas de uma mesa no canto da sala, com várias imagens de santos. Se o 

benzedor não for católico, provavelmente, terá apenas uma bíblia e um copo de água em 

sua sala. Mas o importante a ser notado é o ambiente que remete ao sagrado. Aqueles 

que precisam de cura e que recorrem a esses sujeitos, conhecedores dos saberes 

tradicional, acreditam a partir da fé, nos poderes desses indivíduos, assim como em suas 

orações, crenças e no potencial de manipulação de ervas e orações que ajudem a 

solucionar problemas relacionados a enfermidades.  
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Essa prática de cura é comum na região amazônica, sendo herança da cultura 

indígena e que, posteriormente, teve influência dos negros para a pajelança de caboclo, 

como apresentado a seguir:  

 

Tem sua origem nos antigos índios, a pajelança, já influenciada pelo 

catolicismo, parece cada vez mais sofrer influência de cultos africanos 

pelo frequente contato dos moradores com pais e mães de santo das 

cidades, para onde acorrem em busca de cura nos casos mais difíceis. 

Isso se torna perceptível quando moradores que com eles se trataram 

se referem com muita familiaridade a Iemanjá, Mariana, Zé Pelintra, 

Maria Padilha e outras entidades do candomblé e da umbanda. Ao 

retornarem aos seus povoados colocam Orixás e caboclos junto aos 

encantados, como Noratinho Cobra Grande, os índios Juraci e 

Tupinambá, Seu Rompe Mato etc. Sem grandes problemas, indígenas 

e ribeirinhos parecem transitar tranquilamente entre os mundos da 

pajelança e das religiões de origem africana. (VAZ FILHO, 2016, p. 

29). 

 

A pajelança é outra prática ritual que também faz parte da tradição do povo da 

Amazônia, o que se faz importante diferenciar é a pajelança indígena para a pajelança 

de caboclo. Apesar das duas pajelanças serem direcionadas para curas de sintomas 

físicos e espirituais, a pajelança de caboclo agrega elementos afro-brasileiros, como por 

exemplo, a incorporação de entidade. Mas a diferença não é tão simplista, alguns 

estudos já foram feitos sobre a tradição da pajelança no Norte e Nordeste, 

respectivamente Heraldo Maués e Mundicarmo Ferretti. Com base nesses estudos sobre 

pajelança, existem dois polos de debates, um que defende que a pajelança advém de 

origem indígena e sofreu influência da cultura afro-brasileira e, a teoria que diz o 

contrário, que a pajelança inicia-se com os negros e sofre adaptações com a tradição 

indígena. 

Pajelança cabocla possui elementos de tradição indígenas, cristã, africana e 

espírita.  Da tradição indígena herdam-se os elementos relacionados à utilização da 

fauna e flora para produção de remédios, do cristianismo a pajelança cabocla utiliza as 

orações e a utilização de seus santos. A tradição africana contribui com a sua relação 

com entidades que incorporam em seus médiuns, assim como do espiritismo. 

Antes da presença do candomblé no estado do Amapá, já se realizava a cura e a 

pajelança, tradições associadas à cultura indígena e ribeirinha. O Amapá apresenta um 

vasto potencial de fauna e flora em sua área, clima úmido e grande diversidade 

biológica. As florestas sempre foram um marcador para a crença dessa população. A 

biodiversidade contribuiu para o desenvolvimento de seus mitos e crenças. Em primeiro 
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momento, sendo utilizadas pela comunidade tradicional que ali residia, em uma 

dinâmica local das comunidades ribeirinhas, com difícil ou nenhuma presença de 

médicos, e os tratamentos relacionados à saúde eram realizados pela medicina popular. 

“O uso da medicina científica não anulou, ainda hoje, a relação dos marajoaras com os 

saberes e orientações dos chamados ‘sacerdotes da terra” (PACHECO, 2013, p. 50). 

Assim como os marajoaras, os amapaenses ainda fazem uso desta medicina. Cordeiro 

(2016) expõe que a comunidade amapaense usava os remédios receitados pelos 

médicos, em paralelo as indicações dos curadores da região. 

Adentrando em uma discussão sobre a pajelança cabocla, Mundicarmo Ferretti 

pesquisou sobre a pajelança e cultos afro-brasileiros no Maranhão, apresentando pontos 

importantes que se assemelham e divergem com resultados desta pesquisa. O estudo 

apresentado foi realizado na região Nordeste do Brasil, resultando no entendimento de 

alguns pontos do processo de desenvolvimento dessas crenças. Ferretti (2011) informa 

os leitores que mesmo o Maranhão considerado o “berço” do tambor de mina, “vários 

terreiros de São Luis, e de outras cidades maranhenses, estes são conhecidos como ‘de 

curadores’ ou realizam rituais denominados cura ou pajé” (FERRETTI, 2011, p. 92), 

representando uma maior função terapêutica voltada para uma maior exigência das 

tradições indígenas. Em uma esfera de comparações, o que acontece no Amapá é que 

muitos terreiros de umbanda também são identificados como realizadores de cura e 

pajelança, no caso do Amapá, a pajelança cabocla é o que se destaca. 

 

Mas, apesar da cura ou pajé ser apresentada naquele contexto como 

uma herança indígena ou como sincretismo afro-ameríndio, a palavra 

pajé foi também muito usada no século XIX no Maranhão para 

designar atividades terapêutico-religiosas de populações negras, 

apresentadas pelos “de fora” como destinadas a “tirar feitiço” 

(FERRETTI, 2011, 92). 

 

A pajelança cabocla no Amapá se equipara a pesquisa realizada no Pará por 

Maués (1999), onde é compreendida como práticas de cura xamânica, que teve suas 

origens em crenças dos antigos índios tupinambás. Nesse modelo, sendo um culto 

mediúnico difundido na Amazônia e incorporando fragmentos que vão além de crenças 

indígenas - diferente do contexto apresentado referente à tradição no Maranhão. 

“Embora a cura ou pajelança de terreiros maranhenses da capital e do interior seja 

frequentemente apresentada como herança indígena, estudos por nós realizados têm 

reforçado a nossa convicção de que ela deve ser estudada a partir do negro” 
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(FERRETTI, 2011, p. 102). A autora retoma afirmando que a pajelança de negro não 

pode ser confundida com tambor de mina, umbanda ou pajelanças indígenas e caboclas 

da região, defendendo que existe pouca influência indígena nos terreiros do Maranhão. 

Entretanto, é importante notar que, a pesquisa citada faz um recorte em terreiros 

maranhenses, levando a uma reflexão de como pajés e curadores tornaram-se mineiros. 

A pajelança de caboclo, com recorte no Amapá, está ligada especificamente aos 

adeptos da umbanda, pelo fato de o saber tradicional dos pajés de pena e maracá 

também serem praticados por sacerdotes de religiões afro-brasileiras, podendo ser 

considerada outra forma de medicina popular. 

 

O que é específico dos pajés são a conexão direta e a mediação que 

fazem entre os encantados e os humanos. Eles são uma espécie de 

ponte entre as pessoas e os encantados. Em geral, trabalham com a 

incorporação dessas entidades durante as sessões de cura (VAZ 

FILHO, 2016, p. 19). 

 

Porém, a ação dos pajés é executada a partir de rituais que envolvem cantos, 

danças, defumações e outros instrumentos que fazem parte do ritual.  No entanto, os 

trabalhos de maior especificidade como doenças graves, desmanche de feitiço, ou até 

mesmo a execução de trabalhos espirituais, são feitos por sacerdotes que conhecem um 

pouco mais da tradição, pois é preciso um maior contato com as entidades, sendo 

necessária a possessão, o que não acontece com as benzedeiras tradicionais, por 

exemplo. Essa relação é mostrada por Júlio Schweickardt (2002), o autor discorre sobre 

o caráter desses rezadores, em suas relações de fé com santos, deus e a religião, mas 

sem iniciações ou um maior contato com entidades. É possível a observação de 

diferentes relações com o sagrado em diferentes contextos de crenças, assim como a 

relação do contato entre humano e não humano para alcançar o objetivo de curar um 

terceiro.  

A prática da cura é procurada como serviço para solucionar problemas 

relacionados à saúde, desenvolvendo uma relação de clientelismo, onde a procura é 

associada à tradição local. Recorrer aos conhecimentos tradicionais é, ainda hoje, 

utilizado pela população amapaense. A relação da crença com o conhecimento popular 

pode ser observado em leituras clássicas como Mauss (2003), Malinowski (1988) e 

Evans-Pritchard (2005) que apresentam a eficácia simbólica de rituais com relação à 

crença de uma comunidade e, como o (xamã) é procurado e responsável pelos feitos. É 
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importante notar que, na pajelança cabocla não é o sujeito que cura, e sim o encantado 

que estiver presente em seu corpo no momento da incorporação.   

O universo da magia apresenta-se pelo uso desses serviços. Em primeiro 

momento, a prática da cura a partir das benzedeiras tradicionais que acreditam na 

eficiência do poder de suas orações diante do enfermo de uma pessoa - conhecimento 

que também é mesclado à experiência com a medicina tradicional, a partir da utilização 

de ervas.  Em segundo ponto, a prática da cura no Amapá tem ligação com o universo 

afro-brasileiro, quando assume os ritos com a presença de incorporações, partilhando do 

universo da umbanda, caracterizado como pajelança cabocla. 

Os praticantes de cura são, muitas vezes, discriminados e enquadrados em 

categorias como “bruxos, feiticeiros, macumbeiros”, pessoas acusadas de realização de 

magia e curandeirismo, como apresentado por Vaz Filho (2016).  Pacheco (2013) 

registra, em sua pesquisa, perseguições sofridas por pais de santo, pajés e praticantes de 

religiões afro-brasileiras. 

A cura, seja em benzeções ou pajelança cabocla, está associada ao tratamento de 

doenças físicas, não entrando em uma esfera de serviços relacionados com empregos e 

problemas amorosos, como pode ser notada diretamente em rituais ligados à umbanda 

ou candomblé.  

 

A ciência da cura com a qual lidam esses curandeiros, e sua relação 

com os indivíduos que dela se valem, se estabelece sobre uma base de 

forte confiança no feiticeiro e sua magia, contudo, nesse ‘intercambio’ 

não deixam aflorar os sentimentos de insegurança diante do 

desconhecimento do infortúnio e sua forma manifesta, e também as 

expectativas diante do cosmos em alcançar a graça que pleiteiam. 

Nessa encruzilhada adversa entre doença e cura, o saber do curandeiro 

(a) funciona como intermediário capaz de desvendar, contrapor e 

reverter o poderoso conjuro das forças ocultas manifestas no corpo 

doente. (CORDEIRO, 2016, p. 206). 

 

O universo que a cura se apresenta é o da magia a partir de rituais, sejam eles, de 

tradição ameríndia, católica ou afro-brasileira. A população amapaense procura esses 

serviços conhecidos como parte da medicina tradicional local. O ambiente pode ser 

considerado como formador dessas pessoas, suas relações com a fauna e flora da 

Amazônia, seus ritos e mitos em seres encantados e ancestrais. A prática cultural de um 

povo resultado de suas cosmologias. Construção, não só da identidade de cada sujeito, 

mas, a construção da identidade de uma região inteira, com práticas religiosas que são 

reflexos de suas tradições, consoante com suas experiências de vida.  
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Independente de elementos particulares da benzeção e da pajelança, importante 

ressaltar que a prática ritual xamânica pode ser considerada um fragmento da identidade 

do povo da Amazônia. Quando nos lembramos de benzeções, banhos, defumações, 

orações fortes, adivinhações, ações realizadas pelos idosos dessa região, vemos que 

possui um caráter constante de oferta e procura desses serviços. Não devemos esquecer 

que, os seres encantados fazem parte dos ritos e mitos dessa sociedade, ponto 

importante de articulação com as visões cosmológicas da região. 

 

2.4. A presença da Umbanda no Amapá 

 

Em um contexto nacional, a umbanda teve seu surgimento no dia 15 de 

novembro de 1908, no Rio de Janeiro, com a incorporação de Zélio Fernandino de 

Morais com o caboclo das sete encruzilhadas, tendo, por sua vez, o caboclo anunciado 

uma nova filosofia que se afastaria centralmente do espiritismo kardecista, criando uma 

nova doutrina que agregaria entidades caboclas e de pretos velhos - espíritos que, até 

então, não eram bem recebidos nas tendas kardecistas. 

A umbanda estruturou-se a partir de influências do kardecismo europeu, da 

cultura indígena, assim como, de fragmentos da religiosidade africana. Segundo Renato 

Ortiz (1999), a umbanda surge no momento de consolidação de uma sociedade urbano-

industrial diante de transformações na sociedade brasileira. Com o período do Estado 

Novo (1937 – 1945), houve um maior espaço para que a umbanda pudesse desenvolver 

seus cultos, isso resultou do momento em que a cultura popular negra era reverenciada 

em suas músicas, culinárias e, neste caso, na religião, fazendo com que autoridades, 

artistas e intelectuais dessem maior importância a esse movimento como identidade da 

cultura nacional. 

Naquele momento histórico, houve a dicotomia com relação ao desenvolvimento 

dessa tradição religiosa. Segundo Ortiz (1999), a umbanda sofria o “branqueamento” de 

sua tradição ao excluir fragmentos das religiões africanas, mas também “empretecia” o 

kardecismo com a influência das religiões afro-brasileiras. Podemos, então, considerar 

esse processo como um meio de controle moral da própria religião diante das exigências 

sociais da época. 

A umbanda funcionou como um movimento político que incluiu em seus cultos 

a população marginalizada da sociedade, assim como em suas entidades - o 
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reconhecimento de negros, indígenas, pobres, e todo segmento que, de alguma forma, 

era estigmatizado socialmente
2
. 

A história do surgimento da umbanda no Amapá ainda não possui uma produção 

científica concreta, logo, não sendo possível apresentar dados completos sobre sua 

construção histórica no estado do Amapá. Em um plano geral, sabe-se que a inserção da 

umbanda no Amapá está estritamente ligada com o processo migratório da época para o 

então Território Federal do Amapá, estando associado também ao seguimento do 

espiritismo no estado. 

A pajelança e a cura já eram realizadas no Amapá antes mesmo dos primeiros 

movimentos de umbanda. Narrativas sobre esse processo são apresentadas nas 

investigações de Pereira (2008) e Cordeiro (2006), que mostram um panorama sobre o 

percurso das religiões afro-brasileiras no Amapá. 

 

Com exceção da pajelança, todas as demais religiões afro-brasileiras 

do Amapá se instalaram no Estado em decorrência do processo de 

imigração que se acentuou a partir da autonomia da região em relação 

ao Pará e à criação do Território Federal do Amapá, no ano de 1943. 

(CORDEIRO, 2006, p. 22). 

 

Foi a partir deste momento que um grupo de pessoas que já eram conhecedoras 

da doutrina espírita e da umbanda, vindos de outros estados, começou a realizar 

reuniões de caráter religioso para o desenvolvimento mediúnico, assim como o estudo 

da doutrina do espiritismo kardecista.  

Outro marco importante no contexto religioso do Amapá foi à construção do 

centro espírita Frei Evangelista, construído a partir de doações da comunidade. Segundo 

relatos, no começo do funcionamento do centro, eram realizadas sessões espíritas no 

salão principal e, as sessões de umbanda em outra sala, com a execução de cura pelas 

entidades. 

Hoje, o Centro Frei Evangelista, além do atendimento direcionado ao 

espiritismo, funciona também como assistência social para a comunidade local, 

auxiliando pessoas com qualquer tipo de dificuldade. Segundo Decleoma Pereira (2008, 

p. 125) “A partir dos anos 60, com a chegada de outros praticantes do espiritismo [...] 

                                                 

2
 Para melhor compreensão sobre o contexto de legitimação da umbanda, sugiro entre outras as leituras 

de: Silva (2005) e Ortiz (1999). 
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formou-se um novo grupo. Estas pessoas entendiam o espiritismo de outra maneira, daí 

porque passaram a combater a união da umbanda e espiritismo”. 

Esse novo grupo de pessoas que chegou ao território não aceitava fragmentos 

dos rituais de umbanda, como banhos e defumações, ligados ao espiritismo. A partir 

desse processo, houve a separação e o distanciamento dos rituais de umbanda. Em 1977, 

foi criada a FEAP – Federação Espírita do Amapá, com a finalidade de organizar o 

movimento, seguindo o Pacto Áureo de unificação das sociedades espíritas do Brasil de 

1949. 

Um nome relevante nesse período foi o de dona Dulce Moreira que esteve 

presente nos primeiros momentos das reuniões espíritas e, foi em seu terreiro que 

aconteceu a primeira batida de Tambor de Mina, sendo essa uma denominação dada à 

religião afro-brasileira difundida principalmente no Maranhão e no Norte da Amazônia. 

O nome Mina vem dos negros trazidos para o Brasil com denominações mina-jejes e 

mina-nagôs. Segundo Ferretti (1995), o Tambor de Mina é uma religião iniciática, com 

presença de transe.  

Mãe Dulce Moreira, paraense, iniciada na umbanda em São Luís do Maranhão, 

de família católica e com seus primeiros sinais de mediunidade no início de sua 

adolescência, teve sua iniciação aos 27 anos, pelo umbandista Irineu da Gama. Assim 

como a maioria dos médiuns, iniciou sua vida na religião atendendo em sua própria 

casa, onde as pessoas procuravam por seus serviços.  

Dona Dulce teve o primeiro toque de Tambor nas terras tucujus em 1962. 

Falecida em janeiro de 2017 aos 82 anos de idade. Mãe Dulce construiu um enorme 

legado relacionado à resistência das religiões afro-brasileiras no Amapá, chegando a 

presidir a Federação Umbandista do Amapá por vários anos. O terreiro de Santa Bárbara 

Mina Nagô, hoje tem como responsável sua filha, Mãe Socorro de Oxum. O terreiro 

sempre se estruturou com a realização da umbanda e mina de forma mista - o que 

acontece em muitos terreiros no Amapá, assim como, candomblé e umbanda no mesmo 

espaço, ficando a cargo dos sacerdotes a divisão de festividades relacionadas a cada 

uma das religiões. 

O dia estadual dos cultos afro-religiosos do Amapá foi fundado registrando a 

data do primeiro toque de tambor de mina no terreiro de dona Dulce. 

 

O dia do culto afro religioso fui eu que fundei esse dia 8. Foi apoiado 

pelo governo do estado naquela época, primeiro, o governador 
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sancionou a lei do culto afro e eu coloquei no dia 8 de Maio, por que 

eu fui pesquisar qual foi a primeira casa de religião africana aqui, aí 

aquela confusão e ninguém sabia o que eu queria, eu perguntava e 

eram muitas pessoas, mas eu já sabia de muito tempo e só queria tirar 

a conclusão. Era a casa da finada Dulce, aí eu fui lá, falei com ela, 

peguei a História Dela todinha aí ela me disse que dia 8 de Maio. Foi 

o primeiro tambor aqui em Macapá que foi o aniversário da Dona 

Mariana. Foram oito, nove, dez dias de tambor, quando foi o dia eu fiz 

a reunião e aí perguntaram: pai, qual é o dia? Vamos colocar esse dia 

para nunca mais esquecer dia 8 de Maio, Dia do culto afro religioso 

porque foi o primeiro tambor de mina atacado aqui em Macapá, no 

terreiro de Santa Bárbara pela mãe Dulce, aí ela, eu falei com ela e ela 

ficou muito feliz e é por isso esse dia. (Pai Salvino, Macapá, Março de 

2018). 

 

A partir da entrevista citada, fica evidente a figura de dona Dulce como símbolo 

que marca a presença das religiões afro-brasileiras no Amapá, tanto a umbanda como o 

tambor de mina.  

Segundo dados apresentados na pesquisa de Cordeiro (2006), a umbanda 

começou a ser procurada por seus métodos terapêuticos. Pessoas doentes procuravam os 

terreiros de umbanda por questões medicinais. Pode-se considerar esse fato como uma 

prática social que já era realizada com a cura e pajelança, a sociedade macapaense já 

procurava curandeiros para os tratamentos relacionados à saúde. Então, inicialmente, os 

terreiros de umbanda no Amapá eram vistos somente como um recurso relacionado a 

possibilidades terapêuticas. A feitura de serviços mágico-religiosos materializava-se na 

preparação de remédios, banhos, e materiais que constituem o processo de cura - o que 

podemos chamar de processo mágico-terapêutico oferecido pela umbanda, podendo ser, 

assim, comparado com o processo de cura a partir do xamanismo descrito por Lévi-

Strauss (1975). A cura mágico-terapêutica desenvolvida pela umbanda acaba por ter 

outros desdobramentos, novas interpretações diante do natural e sobrenatural, adesão de 

pessoas e a própria ressignificação religiosa diante de sua medicina tradicional. 

Pensar na construção da tradição afro-religiosa no Amapá permite uma análise 

sobre seus desdobramentos sociais. Ficou evidente que o processo de inserção da 

umbanda se deu a partir do processo migratório para o Amapá, mas é importante 

ressaltar que a procura por serviços mágico-terapêuticos já eram oferecidos por outros 

agentes sociais a partir da prática da cura, benzeções, pajelança, sistemas que já faziam 

parte da sociedade amapaense antes mesmo de registros de casas de umbanda ou 

candomblé. 
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Pensar em como se deu o crescimento da umbanda no estado e seu processo de 

resistência pode ser compreendido se pensarmos em questões utilitárias de seus rituais, 

a mesma dinâmica de oferta e procura de serviços rituais possibilitou, quanto a sua 

estruturação, em um novo espaço. Deve-se pensar em questões de resistir a diversas 

dinâmicas sociais, já que a umbanda dividiu o mesmo espaço com o espiritismo 

kardecista, enfrentando o estranhamento social diante do preconceito religioso, sua 

associação com práticas de benzeções, pajelança e até mesmo a divisão com ritos 

católicos, procurando ocupar, cada vez mais, um espaço e respeito na sociedade 

amapaense. 

Importante ressaltar que, pelo mínimo que já foi investigado até agora e pelas 

conversas em campo, a umbanda era observada a partir de suas práticas mágico-

terapêuticas, sendo procurada por seu potencial de cura. A importância nessa 

observação se estrutura em perceber que, naquele momento, o sentido mágico da 

religião era relacionado apenas a problemas de saúde e problemas espirituais, não sendo 

vista, até então, pela realização de trabalhos relacionados a relacionamentos amorosos, 

finanças e outros serviços pelos quais são procurados atualmente. 

 

2.5. Pai Salvino: memória de vida e o início do candomblé no Amapá 

 

A construção da trajetória da vida religiosa dos colaboradores da pesquisa se fez 

a partir das suas narrativas, de acordo com suas memórias. Vamos seguir o seguinte 

raciocínio: 

 

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das 

interpretações do passado que se quer salvaguardar, se integra como 

vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de 

reforçar sentimentos de pertencimento e fronteiras sociais entre 

coletividades de tamanhos diferentes: partidos, sindicatos, igrejas, 

aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. (POLLAK, 1989, p. 09). 

 

Em um campo de discussões sobre memória, compreendo que cada sujeito 

possui personalidade e percepções particulares sobre o mundo. O que pode ser atribuído 

a experiências de vida que contribuem para a construção de suas memórias com relação 

ao passado. Mas, vale ressaltar que a memória abrange uma esfera individual e coletiva. 

Maurice Halbwachs (2006) escreve que a memória individual é criada a partir da 

interação com a memória coletiva, já que muitas memórias são construídas dentro de 
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grupos. Alguns dos sentimentos despertados por nossas lembranças são fruto de 

interações com grupos.  

 

Por um lado, suas lembranças teriam lugar no contexto de sua 

personalidade ou de sua vida pessoal – as mesmas que lhe são comuns 

com outras só seriam vistas por ele apenas no aspecto que o interessa 

enquanto se distingue dos outros. Por outro lado, em certos momentos, 

ele seria capaz de se comportar simplesmente como um membro de 

um grupo que contribui para evocar e manter lembranças impessoais, 

na medida em que estas interessam para o grupo. (HALBWACHS, 

2006, p. 71). 

 

O autor entende que uma das funções da memória é proporcionar um laço entre 

indivíduos e o grupo decorrente de um passado compreendido como coletivo. Dentro da 

área dos estudos sobre religiões afro-brasileiras, em especial, no corpo desta pesquisa, 

perceberemos que os sacerdotes possuem uma história de vida que, em muitos 

momentos, se equiparam. Semelhanças com relação ao processo de descoberta da vida 

religiosa, com memórias referentes a doenças, visões e mediunidade. 

Para Halbwachs (2006), a memória individual sofre influência de grupos, sendo 

ajustada a lembranças coletivas. As lembranças misturam-se, portanto, com a vida 

material e moral do sacerdote. Diante da interação social com o meio, nesse caso, o 

terreiro. Portanto, a partir da vivência no universo afro-religioso, o sacerdote tem acesso 

a memórias que constituem sua identidade social. 

A construção de uma identidade a partir da memória só é possível a partir das 

interações sociais vividas no passado. Sendo assim, a memória é parte de um processo 

social. O que quero expor é que as identidades sociais passam a ser mais do que apenas 

interações, mas, acabam por funcionar como razões políticoestratégica das pessoas 

administrarem seu comportamento social. O que nos faz pensar que a identidade e a 

memória dependem da relação com os grupos sociais. 

Diante desta conceituação, a narrativa dos interlocutores se faz presente para a 

construção de suas próprias histórias de vida. Observaremos que, a relação dos 

sacerdotes não está enquadrada em situações individuais e solitárias, pelo contrário, nas 

narrativas presentes na pesquisa podemos observar que existe a presença de um 

conjunto de pessoas ligadas ao processo de iniciação da vida mediúnica, seja enquanto 

mestres, familiares, ou até mesmo clientes. Essas memórias começaram a existir a partir 

de relações sociais, relacionando a uma vida material e moral. 
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Em um plano geral, o processo de acionar lembranças e construir uma narrativa 

resulta na incorporação de signos para um processo futuro de construção e reconstrução 

de lembranças. Michael Pollak (1989) disserta também sobre a memória enquanto 

construída a partir de fragmentos sociais, sejam eles lugares, histórias, pessoas, mas, 

sempre um reflexo de interações.  

O que vamos exercitar a seguir é a prática da compreensão de memórias 

individuais para compreendermos um conjunto mais amplo a partir destas narrativas. 

Cada interlocutor apresenta uma memória própria, uma história singular, porém, neste 

contexto, a experiência de vida narrada será sobre um campo coletivo, o das religiões 

afro-brasileiras. 

Portanto, é possível a partir de fragmentos da memória sobre experiências 

vividas, observar como foi construída a trajetória religiosa dos sacerdotes, assim como, 

suas relações com a magia.  

 

[...] Não podemos compreender uma trajetória (isto é, o 

envelhecimento social que, embora o acompanhe de forma inevitável, 

é independente do envelhecimento biológico) sem que tenhamos 

previamente construído os estados sucessivos do campo no que ela se 

desenrolou e, logo, o conjunto das relações objetivas que uniram o 

agente considerado – pelo menos em certo número de estados 

pertinentes – ao conjunto dos outros agentes envolvidos no mesmo 

campo e confrontados com o mesmo espaço dos possíveis. 

(BOURDIEU, 2006, p. 190). 

 

Levaremos em conta as experiências sociais dos sacerdotes, inevitavelmente 

utilizando a partir de suas memórias lembranças referentes há um tempo biológico que 

envolve tanto agentes como o campo religioso, e que contribuíram para a construção 

dos seus respectivos status sociais. É perceptível que mesmo com a presença de 

diferentes vivências existem quadros em comum, como os processos de iniciações. 

Assim sendo, a partir da narrativa, vemos uma semelhança diante do que poderíamos 

notar como um sinal inicial para a inclusão dentro da religião seja ele por um mal estar, 

ou acontecimentos que saem da esfera do que seria normal. Foram desmaios, visões, 

momentos de cura e, partir disso, o conhecimento sobre o universo afro - religioso. 

Em uma manhã bem cedo, por volta das 7 horas, saí da residência que eu estava 

para me direcionar para o terreiro Ylê da Oxum Apará de Pai Salvino. Era uma manhã 

de domingo, poucas pessoas nas ruas, um sol forte, mesmo estando cedo. Peguei o 

primeiro ônibus até o centro da cidade. Fiquei refletindo sobre como a entrevista 



   

58 

 

poderia ser desenvolvida. De fato, eu tinha feito um plano de perguntas, mas no fundo, 

acreditava que a entrevista não deveria ser seguida por aquela lista. Durante a viagem, 

eu era o único passageiro. Lembrei-me que Pai Salvino, no dia que marcou a entrevista, 

disse: “se você chegar 5 da manhã eu já estarei de pé” - não que eu tivesse coragem de 

acordar tão cedo, mas, a entrevista era tão importante que queria o quanto antes realizá-

la. Parei no centro da cidade para pegar outro ônibus. O sol sumiu diante das nuvens 

pesadas de chuva. Pensei: “só o que me faltava” naquele momento, a última coisa que 

eu queria, era uma chuva inesperada, mas de fato, não foi uma surpresa tão grande, 

Amazônia é assim, em um minuto o sol some e a chuva toma conta do cenário. 

Eu ainda não havia visitado o terreiro de Pai Salvino, fui instruído, por ligação, a 

descer próximo a uma praça, onde o terreiro seria na frente. Na era da internet, mesmo 

com chuva, o GPS foi um grande aliado para mostrar o caminho. Era um bairro que eu 

não conhecia, a não ser por nome: bairro das Pedrinhas. Mesmo o GPS mostrando o 

caminho, fui obrigado a perguntar para o motorista do ônibus onde seria o ponto de 

parada mais próximo para ir para a praça que me foi mencionada. Após a informação do 

motorista, comecei a ver muitas ruas estreitas, chão de terra, casa pequenas, área de 

ressaca. Para quem não sabe esse cenário refere-se a áreas periféricas dos bairros. Essa 

ligação me fez ficar com um pouco de medo de descer sozinho do ônibus. Desci no 

ponto indicado pelo motorista e fui direto para uma loja comprar um guarda-chuva. Em 

um breve momento, comecei a me sentir tranquilo com o bairro. Era uma avenida 

principal, digo isso, pela quantidade de lojas e movimentação de veículos. A 

tranquilidade durou pouco tempo. Após comprar o guarda-chuva, perguntei para uma 

senhora onde era a referida praça, fui informado sobre a localização e auxiliado com 

uma frase: “cuidado, é um pouco perigoso”, eu ri, agradeci e caminhei.  

Fiquei pensando (...) se essa senhora soubesse o nome do bairro que eu nasci, ela 

teria medo de mim, ou falaria que eu me sentiria em casa. De fato, um bairro 

classificado como “perigoso/periférico” não me assustaria. A única coisa de diferente de 

onde nasci, é que eu estava na periferia da zona sul e não na zona leste, no famoso 

“Phelp”. 

Caminhei até encontrar a praça, e por ocasião à chuva deu lugar ao sol. Ao 

chegar ao local indicado, percebi a grande área do terreiro, tomando conta de uma 

quadra inteira com seu espaço religioso. Inclusive, ao chegar, liguei para o sacerdote 

informando que eu já estava ali. Fui informado para entrar pelo portão principal, que 

ficava na frente da praça. Olhei para o portão da outra rua, fui para o portão principal, 
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fiquei uns 10, 15, 20 minutos esperando. Não sou o tipo de pessoa que ligaria 

novamente avisando a mesma coisa: “que havia chegado”. Pensei que eu estava ali 

muito cedo, e que poderia esperar um pouco mais. Foi então que sentei na calçada do 

terreiro e comecei a olhar alguns garotos jogando futebol no campinho da praça. Depois 

de algum tempo, o sacerdote ligou perguntando onde eu estava. Avisei que estava na 

frente do portão. Foi então que percebi que aquele não era o portão principal, e que o 

terreiro tinha três portões. A entrada principal detém o nome do terreiro. 

Foi então que fui recebido pelo sacerdote. Senti uma grande honra estar ali, não 

só por ser um momento especial diante da pesquisa, mas, pela oportunidade de conhecer 

um dos principais sacerdotes do Amapá. Sentamos, apresentei a proposta da pesquisa 

novamente. Criamos um clima de diálogo bastante acolhedor e satisfatório. Pai Salvino 

tem um carisma excepcional e uma grande vontade de contribuir com as pesquisas 

direcionadas as tradições afro-religiosas.  

Conversamos sobre sua vida religiosa, a trajetória desde a infância, assim como 

sua vinda para o Amapá; seu trabalho com a religião, suas concepções sobre as práticas 

rituais ditas como mágicas, a concepção sobre magia, assim como, a relação dos 

serviços religiosos com clientes e membros da família de santo. 

Adentrando no surgimento do Candomblé no estado do Amapá. Segue parte de 

sua biografia. 

 

Meu nome é Salvino de Jesus dos Santos, eu nasci em Belém do Pará. 

Eu sou filho de Raimunda dos Santos, o meu nome espiritual depois 

que eu entrei para religião: Sou conhecido na religião como Omi 

Zangue, filho de Danda Long Kinsime no Angola, que no Ketu 

chamamos de Oxum que a má qualidade de minha Oxum Apará, e eu 

tenho mais de 54 anos que trabalho na religião, que idade eu tenho? 68 

anos. (Pai Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

Pai Salvino falou sobre sua vida pessoal e religiosa, saudosamente comentando 

desde sua infância e sempre ressaltando a importância da pesquisa científica, assim 

como a sua participação em inúmeras entrevistas.  

Começou sua vida religiosa bastante cedo. 

 

Eu comecei no rio Igarapé Mirim, no Pará, eu era criança 12 para 13 

anos comecei por um curador. Curador com o nome de João, 

conhecido como João Bailão, era o apelido dele, um senhor que 

quando faleceu, faleceu com 104 anos de idade foi nessa época mais 

ou menos que ele me preparou e desde aí eu venho trazendo a minha 
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religião de pena e Maracá, que é a cura. Depois eu passei para 

Umbanda que é Palmas, depois eu passei para tambor de mina que é 

um tambor que a gente faz que veio do Maranhão, próprio para o 

Belém do Pará e de lá eu conheci um pai de santo que era do 

Candomblé, joguei com ele os Búzios e ele disse para mim que eu 

tinha que me preparar no Candomblé, tinha que fazer o santo no 

candomblé nessa época eu não conheci o Candomblé, eu era 

praticamente ignorante nessa parte, eu não conhecia mesmo. Mas eu 

sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre acredito vendo eu 

experimentava as minhas próprias entidades aí eu fui feito no Rio de 

Janeiro por um baiano que se chamava João Pinheiro da Silva de lá eu 

vim para Belém do Pará de Belém do Pará vim para cá para Macapá. 

(Pai Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

Na sua infância, a partir de alguns acontecimentos como desmaios e visões, foi 

recolhido na pajelança, a partir de rituais que utilizavam banhos de ervas, defumações e 

orações feitas por um pajé experiente.  Posteriormente, em sua trajetória religiosa, o 

sacerdote foi apresentado aos conhecimentos referentes à cura, o que fez começar a 

trabalhar atendendo pessoas com serviços ligados a espiritualidade e saúde. Com o 

passar do tempo, o sacerdote foi instruído a desenvolver sua espiritualidade, 

significando que precisaria conhecer novas tradições. Foi nesse momento que o 

sacerdote procurou o conhecimento sobre o tambor de mina, sendo iniciado. Diante de 

sua trajetória de vida, podemos observar que é um sacerdote que tem conhecimento 

sobre a tradição de diversas religiões do universo afro-ameríndio e afro-brasileiro. 

Paulatinamente transitou pela pajelança, posteriormente a cura de pena e maracá, 

conhecida também como a pajelança cabocla, com influências das religiões afro-

brasileiras, adentrando nos conhecimentos de umbanda, tambor de mina e iniciando no 

candomblé. 

Figura 2 - Pai Salvino 

 
Fonte: Pai Salvino (2018) 
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Pai Salvino foi iniciado em 1982, no Rio de Janeiro, tento sua cuia de axé com 

grau de tatá de inkice, isto é, o maior cargo na hierarquia da tradição angola, 

correspondendo ao Babalorixá na tradição Yorubá. Pai Salvino começou então a cultuar 

o candomblé angola em Macapá, na casa que era filial
3
 na de Belém do Pará, que era de 

Mina Nagô. Apenas em agosto de 1986, teve a feitura do seu primeiro filho de santo, 

com saída da primeira Iaô daquele terreiro. Um ano depois teríamos a feitura do 

primeiro Ogã, feito nas terras tucujus. Em dezembro do último ano da década de oitenta, 

teve saída do primeiro barco, o que significa no candomblé “um grupo de iniciados no 

caminho do santo [...] recolher-se para receber ensinamentos, aprender regras, 

compreender códigos, realizar as primeiras obrigações. Implica assumir compromissos 

no caminho religioso” (ASSUNÇÃO, 2012, p. 09). 

Pai Salvino, a partir de suas memórias, contribuiu para a pesquisa falando sobre 

sua primeira viagem para o Amapá. 

 

Quando eu vim para o Amapá não tinha o Candomblé e para falar a 

verdade eu vim para cá através de uma pessoa que foi em Belém do 

Pará. Foi daqui para Belém do Pará e disseram que ele estava com 

câncer na garganta e não era câncer era um feitiço que ele tinha, lá, 

minha entidade baixou falou para ele. Fizemos os trabalhos que saiu 

esse feitiço da garganta dele e ele ficou bom graças a Deus, ele ficou 

bom sem nenhum problema e ele passou para várias pessoas aqui em 

Macapá. Até que chegou ao ouvido de uma pessoa que era importante 

em muitas instâncias aqui em Macapá, e essa pessoa estava com 

problemas e graças a Deus ele me procurou por telefone eu não queria 

nem vim. Eu tinha medo de viajar de avião e de barco pior ainda, aí eu 

pedi um preço para ele alto, uma coisa que eu não costumava fazer, 

justamente para ele não me mandar buscar. Perguntou o número da 

minha conta aí eu peguei, dei para ele. E não acreditei, dei para ele de 

manhã quando foi à tarde ele disse “seu voo é para cá para Macapá às 

21 horas” (Pai Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

O sacerdote disse, ainda, que pensou em não aceitar o serviço, mas, como havia 

dado sua palavra, acabou por concordar. E, como uma autoridade religiosa, teria que 

honrar com seus compromissos, não pelo caráter de trabalho, mas por um fiel recorrer à 

fé para aliviar suas aflições, coisa que segundo o sacerdote faz com que ele e outras 

pessoas ligadas à religião se voltem para ajudar, pois a religião é um auxílio para quem 

precisa. 

                                                 
3
 O primeiro terreiro de Pai Salvino foi criado na cidade de Belém-PA, tratando como filial seu segundo 

terreiro que foi inaugurado em Macapá-AP. Sendo assim, o sacerdote possui dois terreiros de religiões 

afro-brasileiras. 
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Diante da narrativa, temos alguns pontos que podem ser ressaltados para melhor 

compreensão da vinda do sacerdote para o Amapá, assim como, a tradição do 

candomblé que ele faz parte. 

Em primeiro momento, vale notar que a concepção de feitiço está presente 

dentro do relato como a causa da doença, no caso, câncer.  Uma pessoa estava doente e 

de alguma forma conseguiu o contato do sacerdote, procurando seu tratamento 

espiritual, indo até o sacerdote no estado em que este residia. O que estava em jogo, no 

momento, era a saúde de uma pessoa a que foi atribuída à causa de sua enfermidade a 

um feitiço, não medindo esforços para encontrar o sacerdote. 

Em segundo lugar, podemos observar o caráter informacional direcionado a 

partir dos tratamentos oferecidos pela religião. Uma pessoa que estava doente tratou-se 

com o sacerdote e foi curado, voltando para Macapá e informando o que havia 

acontecido. Acabou por popularizar o nome do sacerdote, pelo fato da eficiência de seu 

serviço, o que acabou por interessar outras pessoas. Assumindo, naquele momento, uma 

posição de destaque com relação a seus trabalhos religiosos, resultando em sua 

popularidade dentro de uma comunidade local; englobando um caráter interpessoal e 

religioso, dentro de uma rede de informações. A importância da popularização do nome 

do sacerdote no Amapá pode ser entendida a partir da concepção de Bourdieu sobre 

nome próprio. 

 

Por essa forma inteiramente singular de nominação que é o nome 

próprio, institui-se uma identidade social constante e durável, que 

garante a identidade do indivíduo biológico em todos os campos 

possíveis onde ele intervém como agente, isto é, em todas as suas 

histórias de vida possíveis. (BOURDIEU, 2006, p. 186). 

 

A partir daquele fato, o nome de Pai Salvino foi conhecido na sociedade 

amapaense, sendo associado ao seu bom trabalho com a execução de rituais religiosos, 

passando a ser visto, a partir daquele momento, como detentor de uma identidade de 

agente eficaz na realização de serviços rituais. 

Em terceiro momento, vale notar a comercialização dos serviços religiosos
4
, que 

ultrapassaram as fronteiras geográficas. Independente da quantia, que não foi 

mencionada, mas também os custos com voos e estadia foram garantidos para o 

sacerdote e seus auxiliares para realização dos trabalhos necessários na época. A 

                                                 
4
 Uma análise sobre magia, feitiço, eficiência e comercialização dos serviços religiosos serão 

desenvolvidos posteriormente. 
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comercialização dos serviços acabou por, de certa forma, disseminar a ideia de eficácia 

dos rituais afro-religiosos para pessoas que os desconheciam, mobilizando sujeitos para 

procurarem esses serviços. Isso pode ser observado pelo caráter de disjunção e síntese 

das práticas religiosas do sacerdote em questão, a partir de uma dimensão de serviços e 

religião, o que, de algum modo, pode ser entendido em questões materiais e simbólicas. 

Na época, o sacerdote passou sete dias em Macapá para realizar todos os 

trabalhos relacionados ao caso citado. Posteriormente, teve outros clientes, que pediram 

sua ajuda para resolverem seus problemas. Em Belém do Pará, Pai Salvino já possuía 

terreiro, que o tem até hoje. Os terreiros de São Joaquim e Rompe Mato, onde começou 

com a prática da cura, posteriormente a umbanda, somente depois de um tempo que 

começou a praticar o candomblé. O sacerdote relatou que hoje, em seu primeiro terreiro, 

não tem todos os assentamentos da nação angola que possui no terreiro de Macapá, 

informando que tem “de Zilá aos Orixás” 
5
. Os assentamentos são símbolos fixos e 

sacralizados que representam a ligação com a entidade espiritual. 

 

A primeira casa de Candomblé no estado que não era estado, era 

território, foi a minha casa de Candomblé aqui, onde nós raspamos 

nessa casa de candomblé Angola, onde eu fui preparado. Mas eu tive 

padrinho que era do ketu, então eu raspo tanto Angola como ketu, 

então se tiver um santo que só queira ser feito Ketu, então a gente vai 

raspando ketu. (Pai Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

Um segundo momento da vida de Pai Salvino, que se faz importante para 

compreender o contexto da presença do candomblé no Amapá, foi o caso de um cliente 

que precisou de ajuda por estar sendo perseguido pela justiça por questões políticas. 

Segundo o sacerdote, esse homem não teria muita saída diante dos problemas que 

estava enfrentando, procurando então ajuda no campo espiritual. Foi a partir desse 

momento que o sacerdote ganhou ainda mais popularidade no Amapá, acabando por ser 

indicado por seu cliente e, posteriormente, procurado por muitas pessoas, por conta de 

seus serviços ligados aos rituais religiosos.  

Com a frequente presença no Amapá, Pai Salvino acabou por se mudar para a 

capital amapaense para começar uma nova vida. 

 

Estou aqui em Macapá, foi aonde eu trouxe o Candomblé para cá, para 

falar a verdade eu não sei o ano. Nessa casa eu tenho 31 anos, eu 

                                                 
5
 O nome “Zilá” refere-se a uma entidade cigana presente na umbanda. O que o sacerdote quis deixar 

exposto que seu terreiro possui assentamentos de caboclos (umbanda) e Orixás (candomblé). 
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tenho por escrito por aí, mas eu não me lembro de cabeça, aí eu fui 

apresentado para uma senhora, um filho de santo dela que estava com 

problema, ele foi lá em casa jogar os Búzios, eu joguei e disse que ele 

tinha que ser preparar no candomblé, ele era de Oxóssi que na nossa 

religião é Kabila e preparei ele até hoje ele tá servindo, ele deve estar 

com 50 anos e ele Graças a Deus está bem. (Pai Salvino, Macapá, 

Março de 2018). 

 

O sacerdote comentou sobre sua mudança para o Amapá como a melhor coisa 

que fez nada vida, por ser um sacerdote realizado, tendo a religião como a melhor coisa 

da vida. Atribuindo a sua religião seu estado de saúde, alegria e progresso de vida. 

Portanto, é possível compreender a afirmativa de Capone (2004), quando explica 

a importância do um e sua relação com o mercado religioso.  

 

A importância de um terreiro é, portanto, proporcional a seu sucesso 

no mercado religioso, marcado por um grande número de clientes e 

filhos de santo atraídos pela ‘força’ do pai-de-santo e por sua 

capacidade de manipular os poderes mágicos (CAPONE, 2004, p. 24). 
 

Dentre outros, um fator foi de fundamental importância para a instalação do 

terreiro de Pai Salvino em Macapá. O sucesso de seu nome estando ligado, por uma 

clientela, aos seus poderes enquanto agente da magia proporcionando o sucesso do seu 

nome no mercado religioso local.  

A magia pode ser considerava como difundida em todas as camadas da 

sociedade, independente de classe social ou outras categorias de classificações. O que 

quero mostrar, é que, no Amapá, o candomblé em especial, foi procurado por pessoas 

influentes, consideradas como detentoras de alto poder aquisitivo - o que faz lembrar a 

ascensão social da umbanda na sociedade brasileira, que começou a ganhar mais espaço 

pela presença da classe média em seus cultos e da utilização de seus serviços rituais, o 

que, no Amapá não foi diferente. O contexto político também influenciou para o 

surgimento da religião nas terras tucujus.  

É importante observar que a presença do candomblé no Amapá mostrada na 

pesquisa de Pereira (2007), onde a autora afirma que: 

 

A comunidade formada por praticantes do Candomblé em Macapá é 

constituída por cerca de vinte terreiros distribuídos nos diferentes 

bairros da capital do estado, se identificam como pertencentes às 

nações Angola, Ketu e Jeje, com grande predominância dos terreiros 

Ketu. (PEREIRA, 2007, p. 56). 
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Com esse dado é possível observar que na época teriam poucos terreiros. De 

acordo com uma rápida pesquisa que realizei foi possível contar 124 terreiros, em 2017. 

Nesse aspecto, observei que o registro dos terreiros é feito por ONGs e associações, 

como por exemplo, a Federação Cultural Afro-Religiosa de Umbanda e Mina Nagô 

(Fecarumina). Alguns dados podem ser encontrados na associação de políticas 

afrodescendentes. Mas, vale ressaltar que, de acordo com alguns sacerdotes, nem todos 

os lideres religiosos fazem questão de registrar seus terreiros. 

Por um lado, o registro dos terreiros é importante para a contabilidade dos 

mesmos, ajudando na organização política e busca por direitos. Por outro lado, alguns 

sacerdotes relataram que registrar seus terreiros não tem nenhum benefício, pelo fato de 

esperarem um auxílio que não acontece.  

Na caminhada das bandeiras de matriz africana do Amapá de 2016 observei que 

uma pequena quantidade de simpatizantes frequentou a caminhada. Isso pode vir a 

demonstrar a falta de articulação desse grupo com relação à informação para todos 

aqueles que fazem parte do povo de santo, ou até mesmo um meio de mostrar a 

importância da participação de uma maior quantidade de pessoas na caminhada. 

Na III Caminhada das Bandeiras de Matriz Africana, que aconteceu no ano de 2018 a 

programação foi organizada pelo Instituto Cultural e Educacional Nina Souza (CENS), 

juntamente com apoio do Governo do Amapá, em nome da Secretaria Extraordinária 

dos Povos Afrodescendentes (SEAFRO). A caminhada das Bandeiras de Matriz Africana se 

constrói como um momento de resistência e oportunidade de debate de políticas 

direcionadas para a comunidade de terreiro. Esse momento parte da praça da bandeira, 

praça localizada no centro da cidade de Macapá, direcionando-se até a orla da cidade 

onde são deixadas as oferendas para Iemanjá. Durante a caminhada, e até o final, é 

presente o banho de cheiro, que são banhos de ervas para energizar e de alguma forma 

emanar positividade para as pessoas que acompanham. No momento final da marcha, 

percebi uma maior quantidade de pessoas: sacerdotes e simpatizantes, todos reunidos 

em um momento de fé e resistência. 

Retomando a observação sobre a quantidade de terreiros - de acordo com uma 

pesquisa documental feita na secretária de políticas para os povos afrodescendentes -, 

tive acesso aos dados de vinte e seis terreiros de candomblé, com mais noventa e sete 

terreiros caracterizados como de mina, e apenas um terreiro registrado como praticantes 

de candomblé e mina. Apesar de esses dados terem sido registrados a partir da iniciativa 

de acesso das associações ligadas a essas religiões, acredito que podem ser questionados 
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pela mínima presença de registros de terreiros mistos, no caso, que cultuam mina e 

candomblé no mesmo espaço. O que podemos notar é que, possivelmente, os terreiros 

de umbanda estão registrados como mina, no caso, umbanda não está presente nesses 

dados. A partir de minha pesquisa de campo, observei que muitos terreiros de Macapá 

cultuam Orixás e entidades da umbanda. Estando em responsabilidade dos sacerdotes 

fazerem a programação de cultos da casa referente a cada uma dessas religiões. 

Houve dois casos que me permitiram observar como funciona a escolha 

referente aos cultos. Em primeiro momento, um sacerdote estava conversando com seus 

filhos e disse que aquele terreiro era mais de caboclo, mas que não poderiam deixar de 

cultuar os Orixás. Organizando os dias de seus filhos de santo que iriam iniciar e 

marcando o possível mês para realizar a saída desses filhos. Outra observação foi feita 

durante a reunião de um terreiro de candomblé Jeje. Naquele momento, a sacerdotisa 

informou que aquele ano seria de candomblé, mas que duas entidades caboclas 

conversaram com ela e exigiram uma festa. Partindo desse fato, a sacerdotisa informou 

aos seus filhos que durante aquele ano teriam, de certeza, duas festas para os referidos 

caboclos.  

Outro fato que ajuda a fazer pensar nos dados oferecidos, é que apresentam 

terreiros em apenas três das 16 cidades que compõem o estado do Amapá. Um terreiro 

em laranjal do Jari, cinco em Santana - que é a segunda cidade mais povoada, e o 

restante em Macapá. É improvável que não existam terreiros em outras cidades. 

 Ao Conversar com outras pessoas com a finalidade de criação de uma rede de 

informações, com o objetivo de averiguar a presença de mais terreiros, obtive 

informações de terreiros em outras cidades, especificamente de umbanda. 

O objetivo foi mostrar um panorama superficial do número de terreiros ativos 

dentro do estado do Amapá, mas também, a necessidade de uma pesquisa completa para 

fazer essa contagem, como por exemplo, uma cartografia, que ajude a informar sobre a 

presença dessa tradição em todo o estado e também, posteriormente, a formular políticas 

públicas para garantia de seus direitos e na salvaguarda. 

 

2.6. Pai Nilé e o chamado da religião 

 

Retomando a discussão sobre memória, pontuar que, apesar de Michael Pollak e 

Maurice Halbwach terem suas divergências com relação a alguns aspectos da memória 

individual, os dois autores entendem que a memória contribui para a criação do 
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sentimento de identidade e pertencimento, caracterizando a identidade como uma 

autoimagem que cada sujeito constrói. A memória servindo também para uma 

construção coerente sobre uma trajetória de vida. Os dois autores acreditam e seguem a 

mesma linha de raciocínio no que se refere à memória coletiva, como uma construção 

do passado realizada no presente, assim como, a memória na construção do sentimento 

de identidade. E a noção de memória enquanto possibilidade de construção de 

identidade que será utilizada desse momento. 

 As construções de narrativas das histórias de vida não se referem apenas a um 

conjunto de lembranças, mas, possuindo uma relação emocional com o íntimo de seu 

narrador, ao reviver momentos particulares. Importante lembrar que, segundo Bourdieu 

(2006), é a história de vida que conduz à construção da trajetória de vida - neste caso, 

vida religiosa, sendo a trajetória uma “série de posições sucessivamente ocupadas por 

um mesmo agente (ou um mesmo grupo) num espaço que é ele próprio um devir, 

estando sujeito a incessantes transformações” (BOURDIEU, 2006, p. 189). Logo, a 

partir da narrativa da história de vida dos sacerdotes será possível a construção de suas 

trajetórias religiosas enquanto agentes dentro de um campo específico, proporcionando 

a construção da identidade social. Pollak (1989) também acaba por atribuir à memória o 

sentido de construção de identidade, ao dizer que “o que está em jogo na memória é 

também o sentido da identidade individual e do grupo” (POLLAK, 1989, p. 10).  

O momento de conhecer melhores detalhes da trajetória religiosa de Pai Nilé de 

Oxóssi foi reservado para uma tarde na qual poderíamos conversar tranquilamente. Na 

ocasião, não foi construído um roteiro para ser seguido, não caracterizo enquanto 

estrutura de entrevista, mas, de uma conversa, em um clima harmônico.  

Desde o primeiro contato com o sacerdote comentei sobre o interesse de saber 

um pouco mais sobre o começo de sua vida religiosa, contanto que fosse contado com 

calma, sem um público composto de amigos. Em uma tarde, o sacerdote entrou em 

contato para falar que poderia conversar comigo. Peguei minha bolsa com agenda e 

caneta, passando por uma panificadora e comprando um bolo de chocolate. Lembrei- 

me que, naquele tarde, ele estava sozinho, e tinha comentado sobre precisar conversar. 

Então, aquele era um momento especial, não só de pesquisador e pesquisado, mas de 

amizade, a troca de dádivas, segundo Mauss (2003). Eu tinha sido chamado àquela 

tarde, não só para conversar sobre minha pesquisa, mas, para conversar com um amigo. 

Nada melhor do que comida para acompanhar uma conversa em uma tarde, daí a ideia 

do bolo. 
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Figura 3 - Pai Nilé 

 
Fonte: Pai Nilé (2019) 

 

Ao chegar, sentamos na frente de sua casa. Estávamos ali, tranquilos, com um 

bolo, vento, muitos carros passando, pessoas caminhando pela rua. Admito que aquela 

tarde não fosse a tarde mais silenciosa, mas, com toda certeza, foi um momento especial 

para a construção de parte da biografia do sacerdote. 

A vida religiosa de Pai Nilé de Oxóssi possui algumas histórias que foram 

compartilhadas para a construção de sua biografia diante da pesquisa. Assim como 

outros sacerdotes, o começo da vida religiosa de Pai Nilé de Oxóssi foi composta uma 

teia de fragmentos que envolveram o caráter místico da religião, família e doenças.  

A mediunidade de Pai Nilé de Oxóssi começou a se manifestar desde a infância. 

Em sua narrativa, podemos observar a relação familiar dentro de sua vida religiosa, 

onde declarou que sua avó também pertencia ao universo dos cultos afro-religiosos, 

sendo conhecedora da tradição da umbanda de pena e maracá. Em uma conversa, o 

sacerdote afirmou que “ninguém pediu para ser umbandista só cair no chão”. Esta 

declaração surgiu a partir do relato de sua infância e do preconceito que enfrentou desde 

criança. (HALBWACHS, 2006) vai também descrever que a memória de um indivíduo 

é acionada por um ponto no passado representado a partir de um coletivo, o que 

podemos observar que a primeira narrativa do sacerdote está associada a seu grupo 

familiar. 

Aos sete anos, o sacerdote teve sinais de sua mediunidade, percebido por ele 

como provações de que estava ligado com o universo afro-religioso, mas, aos nove 

anos, sua avó fechou seu corpo, já que ela teria o poder de “trancar” seu corpo para que 
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sua mediunidade não fosse desenvolvida e que ele não tivesse influência do plano 

espiritual. Entretanto, segundo o sacerdote, sua avó deixou dito que assim que ela 

falecesse as correntes iriam se abrir e que ele poderia receber algumas entidades que 

estavam com ela. E mais, que sua avó sempre estaria lhe auxiliando no que precisasse.  

Posteriormente, em uma oportunidade teve o jogo de búzios, jogados por Pai 

Marcos Ribeiro, um dos mais antigos e influentes sacerdotes do Amapá. Na época, Pai 

Marcos Ribeiro informou que havia um Egum, um espírito, que estava acompanhando 

Pai Nilé, e que ele não poderia se agradar desse Egum, pelo fato de que ao mesmo 

tempo em que poderia estar lhe ajudando, poderia atrapalhar, pois “a partir do momento 

que morre o espírito não é tão bom, tem que descansar” – disse Pai Nilé. E esse espírito 

era de sua avó. 

Na sua infância, Pai Nilé já seguia a tradição umbandita, mas contou que aos 12 

anos encontrou um pastor que quebrou as correntes que sua avó fechou. Na ocasião, o 

sacerdote saiu da religião. Relembrando que queimou todos os seus objetos ligados à 

umbanda em um ritual da Igreja Evangélica Quadrangular. Após um ano ligado a uma 

nova religião, o sacerdote participaria do batismo nas águas, “na hora de me batizar nas 

águas o pastor falou que eu não estava preparado e aí ele me tirou da fila”. O sacerdote 

lembra que ainda pertencia ao universo afro-religioso e que o pastor sabia disso, 

afirmando assim, que ele não estaria pronto para ser batizado. 

Ao sair da assembleia, Pai Nilé diz que caiu no canto de uma praça, e que não se 

lembra de muitos detalhes, e que, ao se levantar, pegou um ônibus em um estado 

atípico, onde relatou que “eu não estava incorporado, tipo manifestado, tava sendo 

induzido pelo espírito”. Relatou também que foi direto para a casa de seu pai de santo, e 

que, ao chegar, estavam tocando tambor para Santo Antônio. Chagando no terreiro, Pai 

Nilé caiu mais uma vez, onde o caboclo de seu pai teria informado que ele que fez o Pai 

Nilé chegar até lá, e que a partir daquele momento ele iria servir a essa religião. O 

sacerdote relatou, ainda, que ao chegar ao referido terreiro já estava tudo pronto com 

relação à roupa específica de seu caboclo. Desde então o sacerdote não se afastou mais 

da umbanda. 

Após esse fato, aos quinze anos, quando iria iniciar seu Orixá, relembra que o 

momento que iria entrar para o roncó, isto é, para o quarto sagrado, no qual os iniciados 

ficam recolhidos durante um período determinado, como processo de aprimoramento da 

espiritualidade, durante o processo de iniciação. Nesse período, seu pai faleceu 

decorrente de um acidente de carro, acontecimento que fez com que o sacerdote adiasse 
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seu processo de iniciação. Tendo feito seu Orixá em 1996, fazendo em julho de 2018 

vinte e dois anos de iniciação de seu Orixá. 

Outro momento importante na construção da trajetória religiosa do sacerdote foi 

quando sua família começou a aceitar sua vida religiosa. Aos 17 anos, Pai Nilé estava 

morando longe de sua família, aos seus 21 anos, quando sua mãe adoeceu. Com isso, 

tendo que voltar para sua casa. Na época, o sacerdote não tinha a aprovação de todas as 

pessoas de sua família, por serem de outra religião. Após voltar para Macapá e 

acompanhar a recuperação de sua mãe, o sacerdote voltou para Belém, onde residia 

como sua mãe de santo da época. 

Ainda dentro de uma esfera de religião e doença. Em outro momento da vida do 

sacerdote, sua irmã havia ganhado o título de um concurso de beleza do estado. 

Posterior a isso, ela começou a ficar doente, o que foi associado a um feitiço que teriam 

feito contra ela. Novamente, o sacerdote viajou de Belém até Macapá. Segundo ele, ao 

chegar de viagem e entrar em sua casa ficou em um estado de transe, mas não 

incorporado, “foi a partir daquele momento. Era para me respeitar, porque a partir 

daquele momento a minha família me ajudava e me respeitava porque eu não tinha 

culpa e aí a família toda me abraçou e abraçou a religião”. A partir do momento em que 

a família percebeu que a religião estaria presente na vida de Pai Nilé como algo inato, e 

que mesmo assim sempre esteve ao lado da família e disposto a ajudar em momentos 

delicados. Alguns seus familiares começaram a compartilhar das crenças da umbanda. 

Diante de sua irmã doente, com ferimentos na pele, o sacerdote relembra que a 

“preta velha chegou”, fez os remédios necessários para que sua irmã ficasse curada, e 

indicou que passasse o remédio em seu corpo intercalando os dias. No caso, foram 

utilizadas ervas de cura de “Obaluaê” que fizeram com que todas as marcas sumissem 

com o tratamento com ervas medicinais que durou meses.  

Com o passar do tempo, Pai Nilé começou a trabalhar com linhas da umbanda, 

fazendo serviços e ajudando pessoas que procuravam seus trabalhos. A partir dos 

cuidados com seus familiares e amigos, o nome do sacerdote acabou por se popularizar, 

recebendo pessoas enquanto clientes e pessoas que tinham o interesse de conhecer mais 

da religião.  

Importante ressaltar que os seus serviços de Pai Nilé, segundo ele, são feitos pela 

vontade de seus guias e não por sua vontade. Essa exclamação foi feita diante do fluxo 

de pessoas que ele poderia atender, onde deixa exposto que prefere não trabalhar pelo 

dinheiro, e sim, pela qualidade de seu atendimento. 
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Pai Nilé conta com gratidão que é conhecido, desde criança, pelos sacerdotes 

mais antigos e respeitados da cidade, citando, inclusive, o nome de Pai Salvino. Assim 

como, fala que trabalha com amor e competência e que existem muitos sacerdotes que 

nunca iniciaram uma Nanã
6
 e ele, com vinte anos de candomblé, já realizou esse feito. 

“tirei uma Nanã, tá muito bem em São Paulo, viva, porque Nanã é a deusa da morte, 

quem não sabe iniciar ela leva todo mundo. Eu iniciei” – disse o sacerdote. Contando 

ainda que muitas pessoas que ele iniciou moram fora do Amapá. 

A construção da trajetória da vida religiosa dos sacerdotes nos permite observar 

que a religião ocupa uma grande esfera de acontecimento que envolve diversas áreas 

das relações sociais dos mesmos.  

Vale notar que a relação da magia se faz presente dentro dos serviços oferecidos 

a sociedades e realizados em nome da fé. Assim como a crença da população nesses 

serviços pode ser associada à necessidade de soluções imediatas para problemas 

cotidianos. 

Recorrer a um sacerdote pode ser a saída para problemas que não estariam 

encontrando soluções no campo científico. Em escala de eficácia simbólica ou de 

milagre, o poder das religiões afro-brasileiras advém de seu caráter mágico o que, na 

maioria das vezes, é motivo de serem procuradas. 

As memórias dos sacerdotes foram construídas de formas particulares, mas que 

podem ser comparadas diante de particularidades da religião. Os serviços rituais 

contribuíram para popularização dos seus respectivos nomes e seus status sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Nanã ou vó dos Orixás como é popularmente chamada por ser a mais antiga. Orixá considerada a 

senhora da morte e vida, sendo zeladora desses portais, como também, protetora dos idosos e doentes, em 

muitos momentos sendo temida por seu grande poder 
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3. UNIVERSO DA MAGIA: PESSOAS, BÚZIOS E EBÓ. 

 

3.1. Da rua ao terreiro 

 

Após explanação de como se configurou a tradição religiosa no Amapá. 

Notamos que as religiões afro-brasileiras são legitimadas, em boa parte, por seu 

potencial em oferecer serviços rituais, sejam eles direcionados para cura, ou diferentes 

fins. A relação do terreiro com as práticas rituais é algo indissociável, sendo este o 

principal espaço para sua execução.  

O objetivo desta exposição foi observar que a partir dos ritos é possível ter um 

leque de possibilidades para percebermos como é notada a relação dos serviços com a 

magia. Importante relembrar que para Vitor Turner (2005), os rituais são observados 

como símbolos que expressam diferentes formas de relações entre indivíduos e grupos 

dentro de uma sociedade, estando propensos a interpretações sobre sua relevância que, 

de forma direta, refletirá sobre as dimensões de suas vivências.  

Destaco dois rituais que considero como principais dentro dos terreiros: o jogo 

de búzios e a realização de Ebós, o jogo de búzios é o primeiro e principal instrumento 

de contato com a religião e a feitura de Ebós é uma das principais recomendações, a 

partir desses, procuro interpretar quais suas dimensões relacionadas ao conceito de 

magia. 

Uma indagação que surgiu durante a pesquisa de campo foi “como as pessoas 

chegam até o terreiro?”, observei que a forma que leva as pessoas, muitas vezes, de um 

médico ao terreiro, ou no caso da narrativa mostrada sobre a inserção do candomblé no 

Amapá, diante de uma necessidade dos serviços rituais relacionados a problemas 

pessoais de suas variadas especificidades. Como essas pessoas conhecem esse trabalho e 

o que esperam? 

Um dia no terreiro, enquanto o Pai de Santo estava jogando búzios, uma filha de 

santo chegou e perguntou quem estava ali, mas a pergunta não foi dessa maneira. Mas 

sim, “é para o parente de quem que o pai está jogando búzios?”, encontrando uma 

negativa para sua pergunta, voltou a perguntar, mas dessa vez foi “quem da casa trouxe 

a pessoa para o pai jogar búzios?”.  

Em primeiro momento, não consegui entender a resistência para querer associar 

a pessoa que estava consultando os búzios com algum familiar ou amigo de algum 

membro do terreiro. Posteriormente, consegui entender que o fato de associar alguém 
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novo no terreiro a um familiar ou amigo é pelo fato de que a primeira rede de contato de 

pessoas é feita dessa maneira. Um filho de santo ou amigo que frequenta o terreiro que 

indica uma terceira pessoa para que conheça os serviços do seu respectivo Pai de Santo. 

Considero normal ao andar pelas ruas do centro de Macapá e encontrar cartazes 

com ofertas de serviços religiosos afro-brasileiros, ou até mesmo pessoas entregando 

panfletos com anúncios de serviços que prometem um emprego ou um amor em sete 

dias. A maioria desses anúncios contém o nome de pessoas que se dizem de outros 

estados, com a intenção de mostrar que o conhecimento sobre os rituais é maior. Como 

“Mãe da Bahia”, “Pai do Maranhão”, - isso ocorre em função do histórico das religiões 

afro-brasileiras nesses lugares.  

É através da propaganda com cartazes e panfletos que esses sacerdotes procuram 

consulentes. Essa publicidade encontra críticas de sacerdotes que não expõem seus 

trabalhos a partir de propagandas, caracterizando esses que utilizam dessa ferramenta 

como pessoas que não realizam os trabalhos corretamente ou não fazem parte da 

religião. 

Mas o caráter de propaganda ultrapassa a mídia impressa, alcançando também a 

rede de rádio local. Lembro-me que durante uma manhã ao tomar meu café, o rádio de 

casa estava ligado e havia uma propaganda sobre o trabalho de um sacerdote, 

especificamente sobre a preparação de remédios. Um sacerdote já popular na sociedade 

macapaense, mas que mesmo assim, utilizava da propaganda para divulgar seu trabalho.  

Em um diálogo com Pai Nilé de Oxóssi, o sacerdote comentou que: 

 

Nunca fiz propaganda, eu não gosto de propaganda de nada hoje eu 

coloco a foto do WhatsApp foto religiosa, mas porque eu tenho um 

grupo religioso onde a gente se comunica, coloca as pessoas tiramos 

pessoas, mas são indicações. Pessoas que se trataram comigo e 

avisaram para aquele amigo e aquele amigo avisou para outro amigo. 

As pessoas sabem que eu sou afro religioso e perguntam “Qual é o 

processo de trabalho que eu faço?” aí eu falo que eu não falo por redes 

sociais pelo fato de ter medo de não sabermos de quem é aquela 

pessoa. (Pai Nilé, Macapá, Março de 2018). 

 

O sacerdote não informa sobre os seus serviços por redes sociais. Em primeiro 

momento, por não saber com quem está falando e, de certa forma, por ter medo da 

intolerância religiosa. No caso, pessoas que não estejam interessadas na religião ou seus 

serviços. O que o sacerdote prefere são as indicações feitas por seus próprios filhos de 

santo, por darem uma sensação conforto, partindo da ideia de que aquela pessoa não é 
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um estranho. Contou que “ali em cima tem uma quartinha de Proteção. Para que a 

pessoa que vem com energia pesada aquilo quebra [...]. Eu tenho 22 anos de Orixá de 

religião e para mim aquela questão de fé eu acredito”. A quartinha refere-se a um 

recipiente, podendo assumir diversas formas de cerâmica, utilizada para condicionar 

água ou ser utilizada nos rituais afro-religiosos.  

Nesse caso, a quartinha é um símbolo presente dentro dos terreiros, 

simbolizando o espaço enquanto sagrado. Com a finalidade de absorver ou descarregar 

toda energia negativa ou positiva que por ali passar. Na entrada do terreiro de Pai Nilé 

existe uma quartinha, no ato de qualquer pessoa entrar, obrigatoriamente, passará por 

debaixo da quartinha, que fica alocada em uma base de concreto em cima do portão. 

Ainda sobre a forma de divulgação da religião e do nome do sacerdote, fui 

informado que a rede de informações relacionadas ao terreiro se dá pela rede de contato 

de seus próprios filhos de santo. Dando o exemplo de uma iniciada que conversou com 

uma amiga e falou bem dos seus serviços. Depois que essa amiga começou a realizar os 

trabalhos acabou por indicar mais duas pessoas que também foram na casa do sacerdote 

consultar os búzios. A partir da confiança e da informação de sua filha de santo teve o 

contato com mais três pessoas, sendo que uma delas continuou o tratamento pós jogo de 

búzios. Criando uma rede de divulgação de seu nome e seu terreiro a partir dos 

resultados positivos dos seus serviços rituais. 

O sacerdote afirmou “eu não divulgo, eu não gosto de divulgação, eu não gosto 

de placas dizendo o preço de amarração, o preço de búzios porque eu acho que cada um 

tem um destino, a gente não pode pular e ir à frente” o sacerdote acredita que cada 

pessoa tem um momento certo que deve procurar ajuda religiosa não sendo preciso 

propaganda como forma de chamar a atenção. 

Dentro do processo de tratamento, o sacerdote continua informando que “as 

pessoas vêm comigo por indicação, ela se tratou comigo ela se sentiu bem então ela 

indica outra pessoa e essa pessoa alcança seu objetivo e assim alcançar a pessoa” 

formando assim uma rede de informação a partir da satisfação com os serviços 

realizados. 

Pai Salvino ressaltou alguns motivos que levam as pessoas a recorrerem aos 

serviços das religiões afro-brasileiras. Em primeiro exemplo, pessoas com problemas de 

saúde. 
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Então a gente joga os Búzios para ver o que é o problema, se é para 

nós, se é para médico ou se é paralelo que tem a parte do Candomblé 

que é a parte espiritual e a parte do médico a parte da medicina, a 

gente sempre procura ajudar e unir os dois, quando tem merecimento 

as pessoas ficam. (Pai Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

O segundo motivo é por problemas amorosos, o sacerdote diz que “tem outro 

que é amoroso isso dá todos os dias”. Pessoas que procuram os serviços por problemas 

no casamento, namoro ou até mesmo para encontrar alguém para um novo 

relacionamento. Pai Salvino diz que esse é um dos casos mais frequentes, pessoas que 

chegam ao terreiro aos prantos para pedir auxílio. Relatou que “já cansei de homens e 

mulheres chorarem nessa cadeira para se aliviar daquele sofrimento, a gente precisa 

fazer algum tipo de trabalho, trazer a pessoa de volta. E assim a gente procura ajudar”. 

Outro exemplo é a procura do terreiro por pessoas que querem ser iniciadas na 

religião. O sacerdote sempre orientando essas pessoas para uma melhor escolha. 

 

Isso é importante para as pessoas, é importante porque sempre que as 

pessoas vão entrar eu logo digo - olha a minha casa é como se fosse 

um colégio, primeiro você vai assistir para ver se é do seu gosto para 

depois ver se você vai abrir seu coração para saber se você quer 

seguir. (Pai Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

Tratando a religião com o respeito devido. Dando a oportunidades para que as 

pessoas tenham contato com a rotina da casa, assim como da tradição, para definirem se 

aquela é a real vontade. Definindo que as pessoas que conhecem o terreiro não estão ali 

somente por curiosidade. Nesse último ponto, o sacerdote faz uma analogia da religião 

funcionando como um comércio para algumas pessoas, “às vezes vem fazer um tipo de 

trabalho sem fé como se fosse um objeto que tivesse sido comprado em uma loja, em 

um supermercado”, mencionando justamente a falta de crença das pessoas no que estão 

procurando. Mas também, ressalta que a partir da observação pode notar que existem 

muitas pessoas que chegam com bastante fé dentro do terreiro, e que elas fazem a 

diferença, mostrando seu interesse para aprender. Conseguindo um bom resultado a 

partir de sua dedicação com a tradição. 

 

Mas sempre tem gente que vêm. A gente sempre procura orientar e 

dizer olha veja bem o que você veio fazer aqui, que é para você não 

confundir a sua curiosidade por que poderá trazer problemas para você 

mais tarde. Então isso é o que mais dá aqui dentro da nossa casa. (Pai 

Salvino, Macapá, Março de 2018). 
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Um fato que também faz com que o sacerdote seja procurado é a falta de 

emprego. Contando que “problemas de emprego que é da vida do ser humano, pessoas 

que vem em casa que estão mais de três anos sem emprego e quando sai daqui graças a 

Deus dá certo”. Explicando que são realizados trabalhos que auxiliam as pessoas a 

conseguirem alcançar seus objetivos.  

Independente da pessoa que vai procurar o auxílio dos sacerdotes, o passo inicial 

é o contato com o Pai de Santo. Posteriormente, são jogados os búzios para consultar as 

divindades sobre as aflições daquela pessoa. Para que seja definido que serviço religioso 

deve ser executado. Assim como, qual tipo de divindade estará auxiliando aquela 

pessoa.  

É a partir do contato com o sacerdote que será determinado o que cada pessoa 

precisa. Um ponto importante que um dos sacerdotes ressaltou foi que as oferendas são 

em caráter de troca a partir da fé e necessidade. Mesmo que a oferenda venha que ser 

feita sem um pedido, acredita-se que o Orixá estará observando e zelando pela pessoa, 

dando o que ela precise. Não deve ser feita uma oferenda com um caráter material. “Por 

exemplo, eu te dou um bode e eu quero um carro. Você está dando vida ao seu Orixá, 

você está dando sangue, você está dando energia vital e o retorno é a pessoa ter recebido 

axé” – disse o sacerdote. 

O que pode ser pautado é a forma com que as pessoas chegam aos terreiros, 

apresentam-se a esse como uma alternativa de eliminar seus problemas frente à 

ineficiência das alternativas anteriores. Considerarei aqui os sacerdotes enquanto 

“profissionais do sagrado” como Calvelli (2011). O autor constrói essa categoria a partir 

dos serviços religiosos prestados. É notável que a prática ritual advinda das religiões 

afro-brasileiras surge como uma saída para problemas que, de certa forma, a ciência e 

tecnologia não estariam sendo eficientes em resolver.  

Recorrer ao caráter mágico dessas religiões pode ser enquadrado em uma 

questão coletiva como tantos autores trabalharam, como exemplo da antropologia 

clássica, (MAUSS, 2003; DURKHEIM, 1989; LÉVI-STRAUS, 1975). Os serviços 

religiosos afro-brasileiros são práticas rituais legitimadas por uma gama de coletivos, 

seja pela própria família de santo, seja pelos simpatizantes dos cultos afro-religiosos, ou 

pelas pessoas que se aproximam apenas como clientes que mesmo de uma for utilitária 

acionam os sacerdotes para realização dos seus serviços. 

 



   

77 

 

3.2. As magias: entre literatura e o campo 

 

Em um contexto de autores clássicos da antropologia, muitos discutiram o 

caráter da magia e sua relação com a religião, seja de forma anterior, posterior ou 

conjunta. Cada autor tendo um posicionamento diferenciado um dos outros e, em alguns 

momentos, semelhante. 

Podemos considerar como uma das primeiras conceituações sobre magia o 

posicionamento de James Frazer em O ramo de ouro (1978). Definindo especificamente 

a magia em imitativa ou homeopática e a simpática ou contagiosa. O que pode ser 

considerado como a concepção da magia a partir da causa e efeito. O que ainda é 

trabalhado em alguns livros quando a proposta é uma descrição rápida sobre a magia.  

Na primeira categoria, Frazer acreditou no princípio de ações similares. No caso, 

o mágico ou feiticeiro imitava os atos que desejava que se realizassem. Em uma noção 

de que o semelhante afetaria o semelhante. Já na magia simpática, a teoria é que tudo 

que faça parte de um todo pode afetá-lo. 

James Frazer também direcionou seu discurso para a magia e a ciência, onde 

esta primeira estaria ocupando um lugar subalterno, não científico. A magia, para o 

autor, poderia trazer falsas noções para sociedade, mostrando que a magia para ser 

levada a sério teria que ser legitimada cientificamente, sem isso, não poderia ser aceita 

enquanto uma prática.  

Bronislaw Malinowski (1988) postulou que a magia nunca teve uma origem que 

pudesse ser notada sua criação, sendo desde o começo uma ferramenta auxiliar na vida 

do homem, saindo de uma escala racional. O autor acabou atribuindo na sua pesquisa 

com os Trobriandeses que a crença na magia era associada, principalmente, as forças 

psicológicas que resultaram na organização daquela sociedade, definindo que a magia 

estava em meio às ações daqueles indivíduos a partir de suas relações com o outro e o 

ambiente, assim como sua relação com os espíritos dos mortos. 

Mas, como nos Azandes pesquisado por Evans-Pritchard (2005) entre os 

Trobriand também eram atribuídas à feitiçaria todos os maus estados, como doença, 

morte, azar, falta de caças.  Acreditando que a magia não tivesse um princípio, mas sim 

uma forma tradicional de sucessão dos ritos e práticas mágicas. O que é visto por 

Radcliffe-Brown (1973) como uma ligação de dependência com relação aos 

antepassados. O autor descreveu que nas sociedades ditas evoluídas, a magia foi 
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derivada de espíritos e demônios e nas sociedades primitivas teriam herdado um 

conhecimento natural de seus ancestrais. 

Radcliffe-Brown procurou pesquisar a organização social interna da sociedade a 

partir de suas estruturas e como essas se integravam para dar continuidade ao sistema 

social. O autor tentou explicar como se dava o estudo das estruturas com relação à 

noção de cultura, ele diz que não observamos a cultura em si, mas sim as relações 

humanas, relações sociais, que através de seus costumes formam uma estrutura social.  

Em passagem de seu livro, Radcliffe-Brown (1973) deixa claro que sem as 

“falsas religiões” a evolução social e o desenvolvimento da civilização não teria sido 

possível. Comentando também que a crença regula a sociedade não só de forma 

positiva, mas por meio de incertezas e infortúnios como exposto na pesquisa de Evans-

Pritchard (2005) na qual a sociedade se organizava em um contexto de magia, oráculos 

e bruxaria como base de sua estrutura. 

Apesar de Émile Durkheim não se aprofundar na questão da prática da magia, é 

um autor importante para pensar a religião e a ligação com essas ações. O autor 

apresenta uma dicotomia entre religião e magia, diante de questões morais construídas a 

partir da noção de sagrado e profano. Categorizando a religião enquanto social e 

coletiva e a magia como utilitária e individual.  

Como mencionado anteriormente, Marcel Mauss, a partir do estudo sobre 

religião feito por Durkheim, dá uma maior atenção à questão referente à magia. 

Procurando compreender esta, enquanto dotada de um sentido mais amplo. Chegando a 

desenvolver sua análise sobre agentes, atos e representações, sendo para o autor, esses 

três fatos essenciais para a compreensão da prática mágica. Mas, como Émile 

Durkheim, Marcel Mauss também associa a magia a rituais particulares e individuais, 

mas no caso, acrescentando que este necessita de uma aprovação coletiva para que sua 

eficácia seja possível, assim como posto por Lévi-Strauss (1975). 

Sabemos que em nenhuma das etnografias dos autores clássicos da antropologia 

o campo refere-se a ritos, crenças ou religiões do sistema afro-religioso. Mas podemos, 

a partir desses, criar parâmetros para a observação em um contexto geral de como é 

criada a conceituação sobre a construção da magia a partir dos rituais, de agentes e 

representações. Assim como existem autores que trabalham com produções que levam 

em conta o universo afro-religioso. 
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Em primeiro momento, posso dizer que no caso das religiões afro-brasileiras, 

sim, a magia pode ser associada à religião, partindo da ideia que as duas se fundem 

enquanto auxiliares.  

Não podemos deixar de relacionar a teoria de Émile Durkheim sobre religião e 

suas breves considerações sobre magia. Uma das teorias de Émile Durkheim é 

diferenciar a magia da religião pela possibilidade que a estrutura dada para religião tem 

por finalidade formar uma comunidade, igreja, onde, para o autor, a magia não teria essa 

mesma estrutura.   

Utilizando a dicotomia de sagrado e profano, o autor explana que “A magia tem 

uma espécie de prazer profissional em profanar as coisas sagradas; em seus ritos, 

realizam em sentido diretamente oposto as cerimônias religiosas” (DURKHEIM, 1989, 

p. 27), a presente pesquisa mostra que a forma dos sacerdotes e da comunidade afro-

religiosa de se relacionarem com a religião é em forma de elementos sagrados, o que, de 

maneira nenhuma desqualifica a religião, pelo contrário, é uma das suas características. 

Atribuir aos elementos sagrados um potencial para magia. 

Se considerarmos o conceito de religião do autor veremos que: 

 

Chegamos, pois, à seguinte definição: uma religião é um sistema 

solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, 

separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma 

comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a elas aderem. 

(DURKHEIM, 1989, p. 32). 

 

Logo, os membros afro-religiosos formam uma coletividade que compartilham 

ritos, fé e sagrado comum. O que o autor de uma forma conceitual chama de igreja, 

podemos perfeitamente chamar, nas religiões afro-brasileiras, de terreiro, ilê, barracão.  

Émile Durkheim continua classificando que “Uma igreja não é simplesmente 

uma confraria sacerdotal; é a comunidade moral formada por todos os crentes de uma 

mesma fé, tanto os fiéis como os sacerdotes. Uma sociedade desse gênero não se 

verifica na magia” (DURKHEIM, 1989, p. 30). 

O que podemos discordar levando em conta a tradição afro-religiosa, a 

conceituação de magia, verificada como axé, permeia todo o espaço de encontro afro-

religioso. A comunidade compartilha de um mesmo comportamento moral diante da fé 

nos caboclos e Orixás, a fidelidade no “viver o santo” como tanto escutei dos 

interlocutores.  



   

80 

 

Durkheim fala sobre a construção de uma ideia de magia e a não relação de uma 

igreja mágica, “mas elas não têm por efeito lugar uns aos outros seus adeptos e uni-los 

num grupo, vivendo uma mesma vida. Não existe igreja mágica” (DURKHEIM, 1989, 

p. 29), o autor continua. 

 

O mágico tem uma clientela, não uma igreja, e seus clientes podem 

perfeitamente não manter entre si nenhum relacionamento, ao ponto 

de ignorarem uns aos outros; mesmo as relações que estabelecem com 

o mágico são, em geral, acidentais e passageiras; são em tudo 

semelhantes às de um doente com seu médico (DURKHEIM, 1989, p. 

29). 

 

No caso desta pesquisa, podemos considerar que o sacerdote possui uma 

clientela, como exposto pelo autor, mas em discordância, o sacerdote que é o agente da 

magia também possui seu terreiro onde reúne uma comunidade religiosa. É evidente que 

os consulentes podem não manter relações mais próximas com a religião, mas teremos 

exemplos, no decorrer do texto, de consulentes que depois da relação profissional com 

os serviços religiosos optaram por conhecer e entrar para a religião. 

Em tese, José Ribeiro
7
 (1985) mostrou que as religiões afro-brasileiras não 

devem ser reduzidas a seus serviços. “A arte de reduzir ao serviço do indivíduo e do 

grupo social, por certas práticas ocultas e de aspecto mais ou menos religioso, as forças 

da natureza, ou de captar as influências do mundo invisível” (RIBEIRO, 1985, p. 66).  

O autor defende a magia enquanto posição egocêntrica pela noção de que a 

magia reduz às forças da natureza aos interesses dos homens, o que seria diferente da 

idealização da função social da religião. Nesse caso, José Ribeiro faz uma dissociação 

da magia sendo parte integrante de um sistema religioso, mesmo escrevendo 

especificamente sobre as religiões afro-brasileiras. No mais, acaba por fazer a defesa de 

que “A magia é uma arte, a arte de captar forças na natureza e do mundo invisível, e de 

reduzi-las ao serviço do homem” (RIBEIRO, 1985, p.66).  O que de certa forma não 

estaria errado pela noção de manifestação de forças divinas a partir dos elementos da 

natureza. Afirmando ainda que: 

 

Todo ato mágico consiste na exteriorização de um desejo cuja origem, 

sem qualquer contradição, pode estar ou nas necessidades e 

                                                 
7 José Ribeiro nasceu em Salvador-BA em 1930 teve uma vida ligada a religião e a intelectualidade. 

Sacerdote de religião afro-religioso, jornalista, escritor e professor, com vasta e importante produção 

bibliográfica direcionada ao folclore e as religiões afro-brasileiras.  
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conveniências coletivas ou nas preocupações individuais, as quais, 

pela sua razoabilidade mágica, ganharão foros coletivos. (RIBEIRO, 

1985, p. 66). 

 

O contato com o plano dos Orixás e caboclos permite uma comunicação mais 

eficiente entre os sacerdotes e suas divindades o que possibilita atenderem as 

necessidades das pessoas que recorrem aos seus serviços, como o autor define “visto 

que a magia é mais que qualquer coisa que a captação de forças de natureza e do mundo 

invisível” (RIBEIRO, 1985, p. 66). 

Mesmo que haja, socialmente, uma disparidade em pensarmos sobre a relação de 

magia e religião juntas. Podemos entender que nas religiões afro-brasileiras isso pode 

ser percebido. “E agora é a religião a própria fonte legitimadora da magia. E é pela 

magia que o candomblé estabelece suas relações mais amplas com a sociedade não-

religiosa, à qual presta serviços” (PRANDI, 1991, p.196).  

Em todo caso, quando se trata do universo afro-religioso a magia e a religião 

estarão sempre de mãos dadas. Mesmo que seja apresentado no contexto da pesquisa de 

Marcel Mauss que “[...] não há nada, na magia, que seja propriamente compatível às 

instituições religiosas” (MAUSS, 2003, p. 96), mas em um campo afro-religioso a 

forma de apresentação torna-se diferenciada, já que “Na verdade, nos cultos afro-

brasileiros, a magia está intrinsecamente ligada à religião, pois crer nas divindades é 

crer também na capacidade que elas têm de manipular o universo em favor de seus 

protegidos (os iniciados ou fiéis)” (CAPONE, 2004, p. 19), tendo como representação a 

instituição religiosa na figura do sacerdote, ilê e fieis.   

Pai Nilé afirma que “a magia nasceu para todos, mas nem todos nasceram para 

magia”. Um exemplo que foi dado refere-se quando alguém tem ligações com 

divindades, quando as divindades respondem aos humanos e esses conseguem trocar 

informações com Orixás. O que acontece, segundo o sacerdote, é que muitas pessoas 

tentam o contato com as divindades e não conseguem. A magia está presente na troca de 

contato com os Orixás. Lembrando Marcel Mauss (2003), o autor escreve sobre 

características físicas que podem identificar pessoas que praticam magia, coisa que não 

pode ser atribuída hoje e no contexto desta pesquisa. Mas, ainda para o respectivo autor, 

o agente da magia se manifesta e é identificado de diversas formas dependendo da 

sociedade que está inserido.  

Uma das características de pessoas que podem ser agentes da magia nas religiões 

afro-brasileiras é manifestada através da mediunidade, podendo ser manifestada desde a 
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infância ou desenvolvida durante a vida adulta. Mais um ponto que pode ser 

perfeitamente comparado com a teoria de Marcel Mauss é que a partir do momento em 

que a pessoa consegue o status de sacerdote na comunidade, este começa a seguir regras 

sociais “essa regra consiste às vezes na busca de qualidades morais, de pureza ritual, ou 

numa certa gravidade de atitude, com frequência em muitas outras coisas; em suma, 

esses profissionais cuidam dos aspectos exteriores de sua profissão” (MAUSS, 2003, p. 

81). E a procura por uma ordem moral é buscada pelos sacerdotes por estar relacionada 

à seriedade da oferta de seus serviços. 

Um exemplo dado pelo sacerdote como uma ação que envolve magia foi “tu 

pode pegar o Adjá e balançar em cima de uma pessoa, é uma coisa mágica pegar”. Isso 

pelo fato de que o Adjá é um instrumento utilizado nos cultos de religiões afro-

brasileiras, similar a um sino de metal ou até mesmo vários sinos unidos. Esse 

instrumento é manuseado por autoridades religiosas ou por quem os sacerdotes 

autorizaram. Utilizados em momentos de giras para solicitar a presença de entidades, 

em momentos de descarrego e no desenvolvimento mediúnico. Em outros rituais na 

execução de serviços religiosos, utilizado também para a canalização de energias da 

natureza para a eficácia dos trabalhos.  Mais uma de suas finalidades é fazer com que a 

entidade se aproxime, resultando na incorporação do médium. Considerado pelo 

sacerdote como instrumento mágico por ter ligação com o plano espiritual, podendo 

pedir a presença das divindades, como também eliminar energias negativas do 

ambiente. É notável que a ligação entre um objeto e o plano espiritual é possível a partir 

da eficácia de um instrumento, caracterizado assim, por conseguir o referido feito. 

O sacerdote comenta mais. 

 

O caxixi é para conseguir chamar um caboclo. É a sua força, a sua 

ligação às entidades, as divindades através daqueles instrumentos. 

Tem pessoas que vão para um lado e vão para o outro e não consegue 

incorporar, e tem quem é desenvolvido e aquele que não é 

desenvolvido tudo que tu faz e que tu consegues ter resposta do Orixá 

que o Orixá te escuta é uma coisa mágica todo mundo tem dom. Eu 

tenho dom, mas eu tenho um dom de cuidar de alguém. Mas preciso 

alimentar minha espiritualidade, fortalecer a minha espiritualidade. 

(Pai Nilé, Macapá, Março de 2018). 

 

Pai Nilé associa a magia a toda junção realizada a partir dos rituais afro-

religiosos, assim como os instrumentos dos ritos. A possibilidade de contato com as 
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divindades é entendida como um acesso à esfera mágica proporcionada pela religião. 

Mas que nem todas as pessoas conseguem ter acesso a essa esfera.  

A mediunidade é uma forma de contato mais próximo com as entidades, sendo 

um processo esperado ou não pelas pessoas. O sacerdote expõe que todo o simbolismo 

que envolve a religião é visto como parte de um universo que envolve a magia. 

Para Pai Salvino, a magia está associada ao sobrenatural. 

 

A magia para mim é sobrenatural porque tudo que a pessoa não vê 

como carne e osso, que vê como vulto, como mesmo dia que traz na 

mente da gente tudo é uma energia também é uma magia quando a 

gente faz um trabalho para poder unir uma pessoa com a outra é uma 

magia, tirar um feitiço que a pessoa tem também é uma magia. Que é 

para poder a pessoa ficar bem então fazer um trabalho para abrir os 

caminhos para pessoa progredir na vida é uma magia. Por que aquela 

pessoa estava com uma magia negativa, então vai entrar uma magia 

positiva, estamos aqui para progredir então é uma magia até a 

incorporação também é uma magia, é uma entidade que está se 

apropriando da gente eu estou sentindo eu estou praticamente vendo, 

mas você que está perto de mim, vai sentir o meu corpo tremer, mudar 

minha voz, mudar meu semblante é uma magia eu considero isso. (Pai 

Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

A magia foi alocada em um plano sobrenatural, não humano. Nesse caso, o 

sacerdote associa a magia das religiões com a energia realizada pelos rituais. A partir de 

trabalhos religiosos, enfrentamento de feitiços, também sendo caracterizados como 

aplicação de ações no universo da magia. Pelo sentido de rituais direcionados para esses 

fins necessitarem de um contato do sacerdote com o plano das divindades. 

Esse contato pode ser feito a partir de orações, despachos, oferendas, e outros 

meios. Mas que necessitam desse contato do plano humano e não humano que utiliza do 

sacerdote como um canal. O sacerdote percebe como magia a efetivação de serviços 

alocados entre negativos e positivos, em outros contextos “magia negra e branca” como 

trabalhada por Pierucci (2001). Havendo sempre o combate entre essas demandas 

rituais. Efetivando uma magia positiva para regredir o mal que pode ter sido desferido 

para uma pessoa por uma magia negativa. Nesse sentido a magia é percebida como o 

resultado de uma prática ritual.  

Em ponto seguinte, o sacerdote acrescentou que a incorporação também pode ser 

percebida como magia. A partir do momento em que somente o sacerdote estaria tendo 

contato direto com a divindade e as outras pessoas estariam sendo telespectadores. 
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Observaríamos a mudança na postura física, voz, e possíveis tremores no momento da 

incorporação.  

Um momento em que a magia estaria presente dentro do terreiro refere-se ao 

instante em que o Orixá desce em seu cavalo para dar axé para aqueles que estão em sua 

casa. 

O sacerdote acrescenta que: 

 

Muitas vezes a magia se aproxima daquela pessoa sem reza, às vezes 

se aproxima da pessoa por você já ter uma mediunidade para que você 

possa se nivelar aquela magia que você vai sentir. Se você me 

procurar para eu fazer um trabalho então eu tenho que me concentrar e 

rezar para aquela entidade vir, então é uma magia que se aproxima da 

gente e isso que dá o sentido de um trabalho que a pessoa está 

fazendo, é claro se você está com corpo limpo para você poder fazer 

isso, para poder receber uma entidade tem que ter uma energia 

positiva. (Pai Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

Para Pai Salvino a magia também é percebida a partir do potencial mediúnico de 

uma pessoa. Podendo aprender no terreiro a tradição da religião. Ou como é dito na 

umbanda “aprender a ser cavalo, a receber caboclos”. Mas o sacerdote ressalta também 

que é necessária uma preparação para ter contato com esse plano da magia que seria o 

momento de contato com as divindades. Essa preparação refere-se à limpeza do corpo 

do médium antes da realização dos rituais, sendo realizada de diversas formas, desde a 

preparação com orações, limpeza com banhos, defumações ou, como mencionado pelo 

sacerdote, a abstinência de relações sexuais como uma das exigências. 

Um ponto importante para ser observado dentro da narrativa do sacerdote é a 

relação entre magia e religião na tradição afro-religiosa, onde defendeu que a magia está 

presente e engloba a religião como um todo. Todas as religiões possuindo sua magia, e 

assim como nas outras o homem apenas a manuseia. Mas que o conhecimento 

aprofundado sobre as práticas rituais da magia são conhecidas pelos sacerdotes. 

 

Na nossa religião nós temos os nossos segredos, são os segredos que 

só pode passar para aquela pessoa que realmente aceitou a religião, e 

quer se preparar para a religião, e quer exercer a religião, e quer ter 

conhecimento da religião, e quer ter conhecimento daquela magia e 

daquela força ali, sim, pode se considerar algo só nosso. (Pai Salvino, 

Macapá, Março de 2018). 

 

O sacerdote refere-se ao processo de iniciação na religião, momento de 

conhecimento da doutrina que o iniciado está sendo inserido. Os segredos da religião 
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são compartilhados, em sua totalidade, com aqueles que aceitam fazer parte daquele 

universo. Pai Salvino caracteriza a magia como algo singular e particular dentro da 

religião. 

Como, por exemplo, a vinda dos Orixás em terra. “se manifesta na gente, faz o 

que eles vieram fazer, depois é claro que eles se afastam da gente e depois eles vão para 

a origem do que eles vieram”. Isso só é possível por um conjunto de símbolos que 

possibilitam esse momento, desde a iniciação do médium, o ambiente sagrado, os 

instrumentos e todas as pessoas que ali contribuem para o momento. A energia emanada 

pelos Orixás em terra, o axé, é caracterizada como magia. 

Assim como os serviços ofertados pela religião, o sacerdote afirma que “a magia 

é uma energia que está nos alimentando, a nossa aura, a nossa mente, a nossa cabeça. 

Tudo em nós ela faz parte, é um conjunto com a religião”. O que faz lembrar uma das 

características dada por Marcel Mauss para o mana “O mana não é simplesmente uma 

força, um ser, é também uma ação, uma quantidade e um estado” (MAUSS, 2003, p. 

142), logo, a energia que é percebida nas religiões afro-brasileiras e conceituada como 

axé, em plano de comparação, pode ser percebida como mana, já que é uma energia que 

mobiliza forças, ações e outros fatores que possibilitam que o sacerdote realize os 

serviços vinculados à religião. Os dois termos podem ser considerados da mesma forma. 

 

Em suma, a palavra compreende uma quantidade de ideias que 

designaríamos pelas palavras: poder de feiticeiro, qualidade mágica de 

uma coisa, coisa mágica, ser mágico, ter poder mágico, estar 

encantado, agir magicamente; ela nos apresenta reunidas num único 

vocábulo, uma série de noções cujo parentesco foi entrevistado, mas 

que alhures nos eram dadas isoladamente. (MAUSS, 2003, p. 143). 

 

Instrumentos que possibilitam a realização da magia são os elementos que 

compõem o ritual, citados pelo sacerdote como necessários para que as entidades 

possam em terra realizar seus trabalhos. Como o conhecimento de ervas de cura e ervas 

de veneno, sendo do conhecimento da entidade e utilizado pela mesma. 

O sacerdote ainda diz que muitas pessoas aparecem não pela religião, mas por 

seus rituais que são ofertados como serviços. Pessoas que procuram alcançar seus 

objetivos, entendendo que não existe uma fidelidade religiosa. Onde o que chama a 

atenção de boa parte das pessoas é justamente o caráter da magia que é associado à 

eficácia dos rituais. Pai Salvino faz uma analogia comparando essas pessoas a um 

andarilho. 
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É um Andarilho que tá procurando uma coisa para melhorar ou então 

para conhecimento. Para a gente chegar um ponto para saber até onde 

eles estão, até onde a crença deles vai, não é uma pessoa que já nasce 

com aquele pensamento sério. Podemos até dizer desrespeitoso, eles 

vem para experimentar se isso é certo ou não, se vai dar certo ou não, 

se isso é o que falam ou não também é como se tivesse comprado uma 

coisa no comércio para ver se é bom, se não é bom. (Pai Salvino, 

Macapá, Março de 2018). 

 

O andarilho é uma pessoa que percorre muitos lugares, e nesse caso, uma pessoa 

que está de passagem pela religião sem dar uma importância real. O sacerdote se sente 

obrigado a observar se aquela pessoa possui ou não uma crença verdadeira. 

Caracterizando como desrespeitoso o contato de pessoas sem um interesse verdadeiro 

direcionado para as crenças afro-religiosas, tendo apenas o interesse pelo acesso aos 

rituais que envolvem magia. 

Pai Salvino sempre espera que as pessoas que chegam ao terreiro estejam de 

coração aberto para religião, esperando que acreditem naquilo que está acontecendo. 

Diz que faz o máximo para que tudo dê certo, sempre procurando suprir a fé de cada 

pessoa. O sacerdote entende que “agregar fazer parte do nosso ritual, da nossa religião, 

da nossa missão, do nosso segmento”, mas quando a pessoa está frequentando só por 

curiosidade, o acesso é permitido até certo grau “não pode entrar pela porta e já ir de 

fora para dentro. Tudo tem um limite, tudo tem um grau”. Preservando os segredos da 

tradição. 

 

3.3. A magia dos búzios  

 

Compartilho da premissa em que o antropólogo deve adentrar no campo para 

observar com atenção seus símbolos e, posteriormente, notar seus significados, sendo à 

descrição densa de Clifford Geertz uma das inspirações para esta pesquisa. No campo 

das pesquisas sobre religiões afro-brasileiras temos grandes detalhes, como os segredos 

da religião. Como um sacerdote falou uma vez “se quiser saber mais, entre para a 

religião”. O entrar para religião é notado por mim como um compromisso sério, não 

faria isso para ganhar mais dados dentro de uma pesquisa científica. Mas devo dizer 

também que muitas oportunidades foram utilizadas paulatinamente por mim dentro do 

campo. 
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Para o pesquisador se tornar membro de um determinado grupo vejo que esse 

deve notar pequenas sutilezas que configuram seu campo. Dentro das religiões afro-

brasileiras, um ponto para começar a ser incluído naquela esfera é ter a experiência de 

ouvir o que os búzios têm a lhe dizer. O jogo de búzios é um caminho para a inserção 

no campo da religiosidade afro-brasileira, assim como um dos primeiros contatos dos 

consulentes com os serviços religiosos.  

Na umbanda, o contato com as entidades caboclas são feitas em um contexto 

público, sendo realizado em giras onde as entidades descem em seus cavalos e prestam 

orientações para as pessoas que recorrem a elas. Mas também de forma privada, quando 

clientes procuram o terreiro para orientações com as entidades, no caso, o médium 

permanece incorporado para receber seus consulentes. Resultando em conversas de 

orientações sobre comportamentos de vida, recomendações de serviços, rituais que 

podem ser prestados pelo sacerdote para auxiliar na vida desse cliente. 

Recorrer aos serviços das religiões afro-brasileiras visando seu potencial de 

magia, a partir de problemas amorosos, financeiros, suspeitas de feitiços. São diversas 

ocasiões que levam pessoas de outras religiões a procurarem os terreiros. Basta um 

problema cotidiano não resolvido que incite as pessoas a procurarem o auxílio religioso.  

Entre problemas pessoais, existe também a curiosidade das pessoas sobre o 

futuro, se terá sucesso, felicidade, saúde. Nem sempre as pessoas que procuram o jogo 

de búzios estão em momentos de dificuldades. Em alguns casos, a curiosidade cria a 

situação de contato um sacerdote.  

O medo do inesperado, a insegurança com relação à vida. A necessidade de 

descobrir o que o futuro está reservando em diferentes âmbitos. 

 

As religiões afro-brasileiras entendem que ninguém precisa 

necessariamente se converter, mudar sua concepção de mundo para, 

através do serviço mágico do oficiante religioso, ter acesso às forças 

do sagrado, às forças sobrenaturais que abrem caminho para a 

satisfação de necessidades, que podem ser materiais, simbólicas, 

afetivas e assim por diante. (PRANDI, 1996, p.100). 

 

Como apresentado por Reginaldo Prandi, as religiões afro-brasileiras não 

exigem uma conversão daqueles que recorrem aos seus serviços. O que resulta em uma 

maior liberdade da crença dessas pessoas e um maior fluxo entre religiões distintas. A 

partir dos rituais realizados o sacerdote procura, baseado em seu contato com as 

divindades, atender aquilo que os consulentes desejam.  
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É a contar do jogo de búzios que as pessoas recebem orientações para terem suas 

iniciações dentro da religião. A partir da descoberta de seus Orixás, onde apresentam 

informações sobre a personalidade, comportamento e identidade. A pessoa recebe 

informações sobre sua possível iniciação e resolve se deseja ou não realizar a iniciação 

em seu Orixá. 

A experiência dos búzios é importante, tanto para as pessoas que chegam ao 

terreiro para uma primeira experiência quanto para os pesquisadores. Existem ocasiões 

que “o jogo de búzios é importante para os grupos na medida em que, através dele, pode 

legitimar-se, ou não, a participação do pesquisador no terreiro” (SILVA, 2015, p. 89). A 

partir do jogo de búzios o sacerdote pode ter a informação se aquele pesquisador estaria 

com boas intenções e realizaria um bom trabalho, dando autorização ou não para a 

pesquisa.  

Diante de uma ideia que as pesquisas em terreiros de religiões afro-brasileiras se 

enquadram em um campo do sagrado, um ambiente cheio de significados que exigem 

respeito diante de seus preceitos e segredos. Mesmo nesse contexto, na minha 

experiência de campo não foi necessário o jogo para a legitimação de minhas intenções, 

não até onde eu saiba, pois o jogo pode ter sido feito sem a minha presença. 

Falando um pouco sobre a experiência no terreiro na primeira possibilidade de 

um jogo de búzios para mim, tenho que admitir que não foi oferecido por um sacerdote. 

Mas por uma entidade. Poderia escrever maiores detalhes de uma festa de caboclo que 

frequentei, mas no momento o que importa é o diálogo que aconteceu com a Cabocla 

Mariana. Dentro de uma pequena autorreflexão, posso dizer que cheguei a casa e fiquei 

a observar tudo, atento, sem expressar muita surpresa, mas uma grande satisfação de ter 

sido convidado.  

Posso dizer que estive sério durante toda a noite, de algum modo, a seriedade 

chamou a atenção da Cabocla Mariana. Em um momento, sentada em minha frente, do 

outro lado da mesa, olhou para mim e disse - “você me olha muito, você quer perceber 

qual a diferença entre eu e meu cavalo
8
”, naquele momento, eu estava sentado, sério e 

fitando meus olhos para o movimento da taça em suas mãos, a frase foi referente a eu 

estar observando seriamente a entidade, e de fato, tentando ver como aquela entidade 

estava se comportando diferenciando-se do pai de santo. 

                                                 
8 Durante as giras de umbanda há o momento das entidades descerem em terra para conversar e orientar 

as pessoas presentes no terreiro que precisem de auxílio. Os médiuns de incorporação que recebem essa 

entidade são conhecidos como cavalos 
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 A Cabocla Mariana é conhecida por muitos aspectos, entre eles os palavrões, 

joias, risada alta e molejos em seus gestos. Direcionou a palavra novamente para mim - 

“Meu cavalo não tem esse molejo, esse jeito, isso é meu” então eu dei um leve sorriso e 

concordei.  

Posteriormente, a entidade me chamou e disse que eu era uma pessoa muito 

especial, que eu tinha uma luz bonita que sempre estaria comigo, que faz com que as 

pessoas tenham simpatia por meu jeito. Só consegui agradecer, receber elogios é algo 

que me deixa sem jeito. A Cabocla Mariana continuou, disse que eu estava procurando 

riquezas em outro lugar, mas que a minha prosperidade estava aqui - em Macapá - e que 

eu deveria voltar, voltar após pegar a riqueza nesse outro lugar. Posso dizer que essa 

afirmação foi em relação aos estudos, por eu estar estudando em outro estado. Continuei 

com um leve sorriso e fazendo movimentos positivos com a cabeça. No fundo, eu 

esperava escutar algo novo. Que sou discente de mestrado em outro lugar é uma 

informação um tanto conhecida. Posteriormente, tive a novidade que esperava, a 

Cabocla Mariana olhou e disse que o pai de santo jogaria búzios para mim, também 

falando que ele diria quais sãos meus Orixás, e que eu sou médium de incorporação, 

então eu sorri.  

Houve um olhar penetrante, tanto meu quanto dela, um olhar de desafio, talvez, 

um olhar de “estou prestando atenção em você” tanto de minha parte quanto da dela.  

Quando a entidade repetiu que eu incorporaria eu sorri e disse “se a senhora está 

dizendo, então eu vou incorporar”. Enquanto isso via outra cabocla apagando o cigarro 

com a palma dos pés. 

Se a Cabocla Mariana falou que eu iria incorporar, eu concordei. Mas acredito 

que tudo tem seu tempo. Conversar com uma entidade não é uma coisa tão natural de 

colocar em uma etnografia, mas acredito que uma pesquisa que tem como campo as  

religiões afro-brasileiras deve conter o “espírito” de seu campo. Se uma entidade fala 

com você sinta-se notado. O que coloco em questão neste momento é a informação que 

a entidade me forneceu sobre o jogo de búzios que, no caso, o sacerdote jogaria.  

Curiosidade ou não, até aquele momento nenhum sacerdote havia jogado os 

búzios para mim. Mas o motivo era apenas um, a não curiosidade de minha parte em 

saber o que estaria por aparecer. Em outro dia, comentei com o sacerdote sobre o jogo 

que Dona Mariana havia falado noites antes. O sacerdote pediu para que eu explicasse o 

que tinha acontecido dizendo “eu não lembro nada, quem falou com você foi ela e não 

eu, então me conte”, foi então que falei que a cabocla havia dito que ele jogaria os 
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búzios para mim. Foi quando ele perguntou se eu tinha alguma pergunta para os búzios. 

Fiquei um tempo pensando e disse que naquele momento eu poderia aceitar o jogo para 

saber meus Orixás, mas que eu não tinha curiosidades latentes. O sacerdote disse que 

marcaríamos o jogo em outro momento, mas que às vezes as entidades não têm que ser 

ouvidas e que em todos os casos é melhor ter o contato com o jogo quando realmente a 

pessoa estiver precisando de orientações. 

Não recusei diretamente, mas tenho que falar que não foi a primeira vez que 

deixei a experiências do jogo de búzios para depois. Tenho comigo que outra pessoa 

pesquisando no meu lugar iria, com certeza, aceitar o jogo de búzios de todos os 

sacerdotes que eu disse “podemos marcar um dia”. Acredito que querer o jogo de búzios 

só por jogar, só por curiosidade, não faz sentido. Para termos acesso ao jogo, temos que 

ter, de fato, perguntas, aflições, para sermos orientados. 

Minha aproximação com o terreiro se deu de uma forma paulatina, sem a 

necessidade de criar situações para tentar me inserir naquele espaço. É comum que os 

sacerdotes, em algum momento, desejem que o pesquisador faça parte daquele terreiro 

como membro da família de santo. Fazer o santo do pesquisador pode ser visto por 

diferentes pontos, seja ele pelo potencial mediúnico apresentado no decorrer da pesquisa 

de campo, como mencionado por algumas pessoas durante o campo ou pela vontade do 

sacerdote em fazer o santo. É evidente que a iniciação do antropólogo pode acrescentar 

bastante dentro da pesquisa. Mas, outro ponto é a questão do prestígio que o 

pesquisador traz para o terreiro, assim como mencionado por Maggie (1975). 

O jogo de búzios é o primeiro oráculo a ser apresentado a quem recorre ao 

candomblé. O Babalaô é o sacerdote especializado no jogo de búzios, mas podendo ser 

jogado por qualquer sacerdote que tenha pagado suas obrigações e tenha conhecimento 

da tradição, assim como do oráculo. O jogo é oferecido independente das aflições que o 

consulente se encontre, pois, é a partir do jogo que as respostas serão dadas para o que 

as pessoas precisem. 

Entre o povo Ndembu, pesquisado por Victor Turner, os adivinhos eram 

procurados diante de infortúnios, doenças, morte, que eram avaliados enquanto frutos de 

relações sociais desequilibradas, diante do contato, “os adivinhos tentam obter de seus 

clientes respostas que possam lhes dar dicas sobre o padrão das tensões em seus grupos 

de origem” (TURNER, 2005, p. 451), relacionando com situações e pessoas ligadas a 

crenças em feitiçarias.  
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O que faz lembrar a sociedade Azande estudada por Evans-Pritchard (2005), o 

sistema oracular dessa sociedade revelava se uma pessoa teria sido ou não vítima de 

bruxaria. O que lembra que o jogo de búzios enquanto oráculo pode dizer se os 

problemas de uma pessoa estão sendo causado por algum tipo de feitiço. Entre os 

Azandes o próprio adivinho que é responsável pelo oráculo também é mágico, 

considerado o meio mais satisfatório de ter informações sobre bruxarias. 

Algumas pessoas desconfiam de feitiços quando, por exemplo, estão doentes e 

passam por consultas e exames e os médicos não conseguem encontrar um diagnóstico, 

associando a sua doença a algum trabalho de maldade feito contra sua saúde. O que 

resulta na resposta dos búzios aconselhando a pessoa a fazer algum ritual que possa 

ajudar em sua cura, normalmente é recomendado à feitura de algum Ebó específico.  

Alguns sacerdotes não cobram pelo jogo de búzios, alguns chegam a cobrar 300 

reais. O que depende do valor dado pelo próprio sacerdote ao seu trabalho. Em uma 

conversa, escutei um posicionamento muito pertinente com relação ao sacerdócio dentro 

das religiões afro-brasileiras que seguia a linha de raciocínio de que os afro-religiosos 

deveriam receber algum tipo de auxílio por seus trabalhos, pois estavam prestando 

serviços a sociedade de forma direta, apesar de muitas vezes não cobrarem, mas que sua 

posição enquanto sacerdote requer esforço, tempo e trabalho. E que em nenhuma escala 

se diferenciam de padres ou pastores, quando pensado que trabalham com a fé a serviço. 

O posicionamento desse sacerdote proporciona reflexões sobre a necessidade de se 

cobrar uma quantia por seus serviços, e o pensamento do próprio sacerdote por um 

amparo de forma institucional por suas práticas. O que, de certa maneira, pode nos 

remeter a função das próprias associações de religiões afro-brasileiras e seu papel 

enquanto instituições. 

Observei sacerdotes que jogam búzios sempre que aparecem clientes. Mas 

também presenciei sacerdotes que só jogavam búzios quando se sentem preparados. 

Esse caso é particular para cada sacerdote, visto que em alguns casos o jogo de búzios é 

adotado como uma noção comercial, logo, sendo realizado a partir das demandas. 

Sacerdotes que valorizam a preparação espiritual são, em sua maioria, religiosos que 

tentam manter a espiritualidade equilibrada para terem mais êxito na leitura dos búzios. 

Alguns sacerdotes só marcavam dias com intervalos bem grandes, com a 

justificativa de que nem sempre estava preparado para jogar.  Quando aceitavam, 

pediam para que a pessoa levasse roupas brancas para o dia do encontro. Além da 

preparação do consulente para o jogo o sacerdote também tem sua preparação. No caso 
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de Pai Nilé que não joga incorporado e se posiciona contra essa prática, o sacerdote 

toma o banho de ervas para energizar seu corpo e sua mente e fica em silêncio para se 

concentrar. Afirmando que o jogo de búzios consome muito sua energia, e que requer 

bastante atenção para que tudo seja feito da forma correta. 

Chegando ao terreiro, a pessoa era encaminhada para tomar banho de ervas para 

limpar impurezas e depois entrava na sala para o jogo.  

 

O oráculo preside todas as cerimônias do candomblé. É o meio de 

ligação entre homens e mundo dos deuses e dos antepassados. É 

através do oráculo que a mãe de santo descobre o Orixá principal e 

demais Orixás da pessoa. É pelo oráculo que os males são 

desvendados e os sacrifícios são prescritos com fim de resolver 

problemas (PRANDI, 1991, p. 187). 

 

É a partir desse oráculo que as demandas de Ebós, despachos e outros rituais são 

encaminhados. Assim como a descoberta dos Orixás referentes aquela pessoa. De 

acordo com alguns sacerdotes, existe uma grande dinâmica perante as técnicas adotadas 

para o jogo de búzios, alguns utilizam a intuição como forma de desenvolver o contato 

entre entidades e consulentes, outros sacerdotes utilizam-se das técnicas que 

conheceram durante seu período de iniciação e conhecimento sobre a tradição oracular, 

o que é preferível dentro do meio religioso, sendo a intuição uma ação que desclassifica 

o sacerdote. Assim como quem pode jogar os búzios, em princípio, o Babalaô era o 

sacerdote que ficava encarregado desse oráculo. Mas hoje, qualquer pai e mãe de santo 

pode fazer uso desse oráculo. Existem também pessoas que não são sacerdotes, mas que 

garantem saber os conhecimentos técnicos para o jogo, coisa que os sacerdotes mais 

antigos não aprovam. Esse oráculo é tradicional do candomblé, mas realizado por 

sacerdotes de umbanda que conheceram as técnicas durante o contato com outros 

sacerdotes. 

Tenho como melhor observação pessoas que fizeram a consulta dos búzios e 

relataram “ele disse coisas que só eu sabia” “falou do meu passado sem eu dizer”. As 

informações ditas a partir dos búzios que impressionam as pessoas são um dos melhores 

retornos diante da observação. Muitas vezes são pessoas que chegam sem acreditar o 

suficiente, ou como Pierucci (2001) chama de “meia crença”, acreditam desacreditando 

e desacreditam acreditando, e quando são confrontados por seus próprios segredos 

acabam por legitimar aquele oráculo. Informações vindas dos búzios que de antemão 
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eram particulares fazem com que as pessoas criem um laço de confiança com o oráculo, 

sacerdote e a religião. 

Mas nem sempre o jogo de búzios é levado a sério, como um sacerdote 

comentou “o jogo avisou, mas ninguém é obrigado a escutar”. Existem muitas histórias 

que levam em conta esse oráculo. Um exemplo da não obediência foi de uma mulher 

que consultou os búzios pelo fato de estar com problemas no casamento. Através do 

jogo foi informada sobre o que estava acontecendo com seu relacionamento e no que 

poderia resultar aquela situação. Mas, no caso, ela deveria realizar determinado trabalho 

junto ao sacerdote, fazendo a recomendação dos búzios ou seu relacionamento iria 

acabar. A senhora não deu ouvidos para o jogo e nem para o trabalho que deveria ser 

feito, algumas semanas depois o seu casamento acabou.  

Muitas pessoas que consultam os búzios não dão ouvidos aos trabalhos pedidos, 

assim como Ebós, oferendas, despachos, coisas que fazem parte do processo e que, 

quase sempre, são necessárias para conseguirem seu devido retorno. Sobre a situação 

citada, o sacerdote comentou que não são as entidades que fazem o mal. Cada pessoa 

tem sua história de vida, conhece seus desejos e limites, mas que a religião serve para 

ajudar. A pessoa tem que ter fé no trabalho, mas deve realizar o que é pedido, e entender 

que nada acontece por acaso. 

O jogo de búzios é mais um elemento sagrado dentro das religiões afro-

brasileiras, tendo a necessidade de sua sacralização, sendo feito pelo sacerdote ou 

recebido diante do seu processo de iniciação.  

A canalização de energias da natureza também se faz importante para alguns 

sacerdotes, uma vez que cada Orixá é representado por um respectivo elemento, mas 

tendo também a noção de que os elementos da natureza são detentores de energia, axé, 

força. Diante do campo, conversei com um sacerdote que explicou sobre fragmentos de 

sua mesa de búzios. A mesa possuía muitos objetos, cada um deles possuindo sua 

devida representatividade. Matérias de origem animal e vegetal para dar energia ao 

ambiente. Na mesa havia um pequeno fragmento de rocha vulcânica dando 

representatividade, segundo ao sacerdote, ao fogo e a terra ao mesmo tempo, um 

fragmento de um coral, dando representatividade à energia do mar. Havia cinzas que 

são utilizadas para a limpeza do ambiente. Foram objetos sacralizados para fazerem 

parte daquele ritual. Ainda na mesa, havia diversos fios de contas que faziam um círculo 

no qual os búzios eram jogados dentro, eram diversas cores, vermelho que representava 
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Iansã, branco oxalá, fios em branco, preto e vermelho representando Omolú, fios pretos 

e amarelos de Oxumaré, azul de Ogum, e assim por diante. 

O universo da magia é notado, também, a partir da consulta com o oráculo dos 

búzios, a sacralização de seu meio e o possível contato com o plano espiritual para a 

orientação das pessoas na vida terrena é caracterizado pelos sacerdotes como uma das 

potencias mágicas da religião, que resulta no prosseguimento dos rituais, como o Ebó. 

Aproximando as pessoas dos rituais e da religião, mostrando o caráter de sua magia a 

partir de seus trabalhos. 

 

3.4. Os sentidos dos Ebós 

 

Um dos sacerdotes defendeu que a magia encontra-se em tudo que é 

sobrenatural, em seu exemplo, tudo que não é de carne e osso. Se por um lado podemos 

notar a magia dentro das religiões afro-brasileiras enquanto detentoras de um poder que 

ultrapassa a esfera humana de possibilidades visíveis, isso de alguma forma deve ser 

alcançado. Se por um lado uma parcela da sociedade busca os serviços religiosos, na 

maioria dos casos, quando se encontram com problemas, por outro lado o sacerdote é 

posto em um lugar de agente desses serviços, do contato entre humanos e divindades.  

O primeiro contato, como apresentado anteriormente, é pelo jogo de búzios, o 

oráculo que possibilita a orientações para os consulentes. E a partir desse processo são 

encaminhadas demandas referentes a feituras de Ebós.  

 

Ebó é o sacrifício ritual através do qual os males que estão no cliente 

são desviados para alimentos, objetos e mesmo animais abatidos, os 

quais são despachados, isto é, levados para lugares determinados pelo 

jogo, que podem ser encruzilhadas, uma mata, uma lagoa, uma 

cachoeira, uma pedreira, o trilho do trem etc. (PRANDI, 1991, p. 

194). 

 

Cada Ebó tem um processo de execução diferente. As estruturas dos rituais são 

cheias de símbolos e seus significados, o Ebó é constituído por diversos fragmentos 

relacionados às divindades, seja pela escolha dos cânticos, rezas, alimentações que são 

de acordo com o Orixá ou finalidade do ritual. Antes de iniciar o ritual em si, a pessoa 

passa pelo banho de ervas para preparar seu corpo para que em seguida seja realizado o 

Ebó. Antes do ritual o sacerdote orienta o consulente para que traga uma segunda troca 

de roupas, e que essa seja branca para usar depois do ritual.   
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O Ebó assume diferentes funcionalidades. Diante de problemas, algumas pessoas 

acabam por procurar as religiões afro-brasileiras como um auxílio. Como exposto por 

Pai Salvino: 

 

Então a gente vai através do jogo para saber qual é o ponto negativo 

que está na frente dele e o ponto positivo que pode ajudar, mas se tiver 

algum tipo de trabalho feito para essa pessoa é claro que a gente tem 

que preservar os Ebós e fazer umas oferendas, que é para poder tirar 

aquela coisa ruim, para poder abrir e trazer objetivo positivo. (Pai 

Salvino, Macapá, Março de 2018). 

 

A feitura do Ebó acaba assumindo um leque de sentidos, desde o afastamento de 

Eguns, que são espíritos que estariam de alguma forma atrapalhando o cotidiano 

daquela pessoa ou até mesmo como uma orientação para sua iniciação na religião. 

 

O Ebó  tem vários sentidos, são para afastar os espíritos, os Eguns, os 

pontos negativos. Os Ebós é para tirar o feitiço, Ebós é para deixar o 

corpo limpo com a aura da gente limpa, Ebós para o progresso da 

prosperidade, Ebós para o amor, Ebós para deixar a pessoa para seguir 

o caminho espiritual, tem de preparação para pessoa que está entrando 

e se recolhe que é o muzensa no Angola e iaô no ketu. Os búzios são 

jogados primeiro e dizem se é preciso fazer o do Ebó. (Pai Salvino, 

Macapá, Março de 2018). 

 

Quando comecei a conversar com os sacerdotes sobre Ebó, fui informado sobre 

os diversos sentidos que ele poderia assumir dependendo do problema que a pessoa 

estivesse enfrentando, direcionando assim sua finalidade. Como por exemplo, algumas 

pessoas direcionam-se para o terreiro por notarem problemas relacionados à inveja. No 

caso, a partir das relações sociais, o que pode ser resultado de inveja diante de sua vida 

profissional, amorosa, familiar. Não sendo relacionados com serviços feitos para 

maldade, mas sim ao campo de relações onde estaria presente a negatividade de pessoas 

durante a convivência. Seria feito um Ebó para a limpeza do corpo, da aura, e para 

energizar aquela pessoa.  

É presente o caso de trabalhos feitos com intenção de causar mal a determinada 

pessoa, feitos a partir de contratação de serviços rituais de religiosos que se propõem a 

realizar esse tipo de feito. Neste sentido, são realizados Ebós contra esse feitiço, que 

ajudaria a “desmanchar” o que foi feito, funcionando como contra magia. Mas nem 

sempre é só relacionado à questão de maldade, mas também para questões atrativas, 

como amor, prosperidade e outras questões. 
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Figura 4 - Materiais para Ebó 

 
Foto: Lorran Lima (2019) 

 

 

Através do jogo de búzios o consulente pode ser informado se existe algum 

espírito que está próximo e de alguma forma causando mal em sua vida, seja na saúde 

ou em outros aspectos.  

Pessoas doentes também costumam procurar os serviços rituais das religiões 

afro-brasileiras. Independente de ser atestado nos búzios rituais para afastar Eguns que 

estejam causando a patologia ou para a cura. Podemos lembrar a conceituação de Victor 

Turner com relação aos Ndembu “Toda a doença persistente ou grave é vista como 

sendo causada pela ação punitiva das sombras ou pela malevolência secreta dos 

feiticeiros ou das bruxas”. (TURNER, 2005, p. 449). 

Outro exemplo, Ebós para o amor, auxiliando na vida amorosa das pessoas. Um 

dos casos mais recorrentes em terreiros é a procura de pessoas que desejam orientações 

sobre relacionamentos, seja para conseguir um amor ou para salvar seu casamento. Em 

último exemplo, Ebó faz parte também do processo ritual para iniciação na religião 

como Yawô, por exemplo, também são realizados Ebós, nesse caso, sequências de 

rituais com a finalidade de iniciar aquela pessoa para seu Orixá.  
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Toda iniciação é seguida por uma programação de ritos específicos, no caso a 

seguir citarei alguns ritos que foram realizados para o recolhimento de Yawôs. Em 

primeiro momento, foi realizado o Karó que é o juramento realizado pelos Yawôs. No 

caso dessas iniciações, foi realizado o Ebó Egungum e Bolonã ou bolar, significa a 

manifestação do Orixá na pessoa, esse ritual consiste em uma limpeza espiritual seguida 

de cânticos e toques específicos para cada Orixá, à finalidade do ritual é para ter a 

certeza se o iniciado será Yawô, caso incorpore, ou Ogan, caso homem, ou Ekedi, caso 

mulher, se não incorporarem. O ritual seguinte foi o Ebó de Exú, e a feitura do 

assentamento de Exú é feito para abrir caminhos e eliminar negatividades e o 

assentamento é posto pelo sacerdote como representação de Exú. Assim como também 

foi realizado o Ebó de Ossain para que exista prosperidade na vida daquela pessoa. 

Outros rituais como para o equilíbrio espiritual e do destino foram realizados. A feitura 

do Borí, considerado um dos rituais mais importantes que consiste em alimentar a 

cabeça, sendo responsável pela ligação com Orixá. Entre outros rituais realizados em 

um período de quase um mês direcionado a feitura dos novos iniciados. 

O Ebó é considerado também como um meio de troca entre humanos e 

divindades, uma troca onde à divindade, seja ela qual for, está agindo para o bem 

daquela pessoa, e assim, aqueles alimentos são ofertados.  

Mas existe também a oferta de outras coisas que não são necessariamente 

alimentos resultados de um processo ritual. Como por exemplo, a barca de Iemanjá, em 

muitos estados no dia de Iemanjá, ou Nossa Senhora da Conceição, pois assim foi 

sincretizada como santa católica, os devotos ofertam objetos de beleza, flores, bijuterias 

e outras coisas em pequenos barcos artesanais despachados no mar ou rio para Iemanjá.  

A noção de troca de energias da natureza com o homem faz com que o ritual 

adquira essa conotação. A partir do contato entre homem e natureza procura-se o 

contato com a ancestralidade. 

Podemos compreender a relação da crença do sacerdote em seus feitos e dos 

consulentes ao recorrerem a esses serviços. Nesse contexto, se faz presente à narrativa 

mítica dentro da eficácia dos rituais, como exposto por Lévi-Strauss (1975), com 

relação aos feitos do xamã para conseguir a cura para quem recorre a seu trabalho. O 

ritual é feito de acordo com as orientações dos búzios. “o rito situa-se definitivamente 

no ato de acreditar em seu efeito, através das práticas de simbolização” (SEGALEN, 

2002, p.31). A partir do contato com os búzios o sacerdote é orientado a realizar o Ebó 

em seu consulente, acreditando assim em seus efeitos. 
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A caracterização popular dada aos despachos posteriores ao Ebó é conhecida 

como “macumba”. A curiosidade da população é presente. Um frango com farofa, uma 

garrafa de cachaça e algumas moedas no canto de uma rua, uma encruzilhada. “deus me 

livre” e uma pessoa faz o sinal da cruz simbolizando o seu temor. Para alguns pode ser 

macumba, para outros um alimento. Como já escutei “se tem uma garrafa de cachaça na 

rua a gente pega e toma”, algumas pessoas passam longe, outras utilizam o material 

despachado. 

A crença no sobrenatural se constrói a partir da religião, no potencial de sua 

eficiência diante dos problemas, “a magia está intrinsecamente ligada à religião, pois 

crer nas divindades implica crer em suas capacidades de manipular o universo em favor 

do protegido” (CAPONE, 2004, p. 247). Nas religiões afro-brasileiras a questão entre 

sobrenatural e magia é apresentada de maneira natural, a crença em Orixás, caboclos, na 

existência de espíritos que se apresentam em terra, e na possibilidade dessas entidades 

influenciarem no cotidiano para ajudarem aqueles que recorrem a elas. 

Quando o sacerdote é orientado a realizar um Ebó e o consulente aceita, na 

maioria das vezes, esse recebe uma lista de itens para comprar, dependendo do ritual 

recomendado são alimentos em grãos, legumes, ovos, ervas, animais, entre outros. 

Existem dois lados do mesmo Ebó. Enquanto o consulente compra os itens indicados. 

No terreiro tudo começa bastante cedo, o sacerdote vai para rua procurar o que ainda 

falta, como ervas específicas que muitas vezes os consulentes não encontram. A 

preparação espiritual do sacerdote também é um ponto importante antes da iniciação do 

ritual, partindo da ideia que esse usará de sua mediunidade para a realização do Ebó. E 

existe também o lado do consulente, que muitas vezes fez um grande esforço para 

conseguir os itens pedidos e o dinheiro que é cobrado para realização do ritual. 

Outra preocupação dos clientes se faz pelo esforço de esconder o ritual de 

terceiros. Por vergonha de julgamentos, os itens para o ritual são comprados e 

escondidos ou entregues no terreiro para que outras pessoas não perguntem sobre sua 

futura utilização. 

O consulente espera o resultado futuro do ritual. Como o ritual é conhecido pelo 

sacerdote e desconhecido pelo cliente, resta que o consulente tenha fé no sacerdote e fé 

no ritual. Em alguns casos de Ebó, o consulente nem mesmo pode ver o que está 

acontecendo ao seu redor. De olhos fechados só escuta as rezas e, por vezes, pode sentir 

o contato com elementos que constituem o ritual. 
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Já para o sacerdote, a realização do rito é de seu conhecimento, espera a fé do 

consulente, confiando em seus serviços. Cada elemento do Ebó já se faz familiar para o 

sacerdote, a organização dos alimentos no chão, a ordem de execução das rezas, os 

cânticos pertinentes. E a concentração no momento ritual. A magia e a religião 

caminham juntas dentro do campo afro-religioso.  

 

Diferente de outras práticas preditivas muito usadas entre nós, o 

oráculo dos búzios sempre mostrará uma forma de agir, que é contra-

atacar. Todo repertório ritual religioso é colocado à disposição do 

cliente – agora como magia – no sentido de resolver as questões 

decifradas no jogo. As soluções dependem de sacrifícios, de oferendas 

e de “limpeza”, o popular Ebó. (PRANDI, 1991, p. 193). 

 

Durante a convivência nos terreiros conheci uma senhora, chamada Juliana, que 

já havia participado de alguns Ebós, havia procurado o terreiro quando se encontrava 

muito doente, acabou sendo orientada a realizar dois Ebós, relatando que após a 

realização dos dois rituais não sentiu nada de diferente, afirmando que continuou com 

os mesmo sintomas e que aquele ritual não teria servido para nada. 

 

O Pai de santo me passou tudo que eu comprei, passou mel, os 

bolinhos que ele fez, ele tinha me defumado, tomei banho com os 

matos, ele fez as rezas dele, os cantos, falava coisas para eu ficar boa, 

tirava as coisas ruins. No final eu ouvi a galinha correndo. Acho que 

ele matou ela, né?! Era pra ter passado tudo de mau pra ela pra depois 

despachar. Mas não funcionou, eu continuei doente, até pior acho. 

(Juliana. Macapá, dezembro 2017). 

 

Depois de dois rituais de Ebós a mesma senhora procurou outro terreiro no qual 

realizou mais um Ebó. Esse terceiro Ebó, segundo ela, teria melhorado sua condição, 

relatou que no momento que o ritual foi finalizado ela já se sentia mais forte, e com um 

sentimento de paz. Após esse ritual, Juliana começou a frequentar mais o terreiro, 

sempre procurando tomar banho de ervas, consultando os búzios e realizando Ebós 

sempre que precisava. 

Um ponto importante a ser destacado é que mesmo o Ebó sendo um ritual 

executado dentro da tradição religiosa afro-brasileira, o cliente que se submete a esse 

ritual não precisa ter ligações com a religião, o ritual é considerado apenas como uma 

ferramenta para o alcance de seus objetivos sem exigir a adesão do consulente para 

religião. 
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A magia está presente dentro da estrutura ritual do Ebó, a partir das ações tanto 

dos sacerdotes como dos consulentes. A potencialidade do ritual da comunicação entre 

humanos e o plano das divindades com o objetivo de influenciar na vida terrena a partir 

do contato com as divindades.  O ritual se estrutura também com a concepção de Axé 

enquanto força e ação sagrada que age na vida daquele que o recebe. 

O Ebó, para os religiosos, tem a funcionalidade de ao mesmo tempo em que 

afasta a negatividade das pessoas pode atrair coisas boas, podendo ser visto como um 

ponto de ligação entre o homem e o plano das divindades. Podemos considerar também, 

que nesse caso, como exposto por Marcel Mauss, “a magia é, por definição, objeto de 

crença” (MAUSS, 2003, p. 126), ao mesmo tempo em que existe a técnica do sacerdote 

ao realizar o processo ritual, acreditando em sua religião e em seu potencial enquanto 

autoridade religiosa faz-se presente também a crença do consulente no ritual executado. 
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4. AFLIÇÕES, CURIOSIDADES E FÉ 

 

4.1. “Se não vem pelo amor, vem pela dor”: A busca pela religião em 

caso de doença. 

 

Em uma conversa com Pai Nilé, escutei a seguinte frase “se não vem pelo amor, 

vem pela dor” referindo-se as pessoas que evitam contato com as religiões afro-

brasileiras, mesmo que essas tenham apresentado sinais de que deveriam desenvolver 

sua mediunidade. Segundo alguns sacerdotes, esses sinais de que a pessoa deve procurar 

a religião afro-brasileira pode apresentar-se por sonhos, em que a pessoa se vê inserida 

nesse ambiente religioso ou quando tem contato com entidades de forma visual, entre 

outros momentos que podem ser observados como avisos para um possível contato 

como universo afro-religioso. 

O sacerdote explicou que muitas pessoas evitam manter contato com as religiões 

afro-brasileiras, mas que em momentos de aflições essa religiosidade é procurada para 

auxiliar no bem-estar dos mesmos. No caso, se o contato com o terreiro não for 

desenvolvido de forma espontânea no decorrer de suas vidas, o sacerdote explicou que 

os problemas pessoais proporcionarão esse contato.  

No capítulo anterior foram apresentados, a partir da visão dos sacerdotes, os 

motivos pelos quais as pessoas procuram os serviços rituais das religiões afro-

brasileiras. Neste capítulo, serão apresentadas as razões que levam os clientes a 

procurarem os terreiros a partir de suas próprias vivências. 

Em primeiro caso, observaremos uma situação de doença que resultou na 

procura de um terreiro e no tratamento espiritual da interlocutora. Para compreendermos 

melhor a situação, se faz necessário darmos atenção para categoria feitiço, assim como, 

sua relação com a doença na cultura da Amazônia, “O feitiço constitui uma categoria 

central na cultura amazônica, intimamente vinculada à noção de doença, pois quando se 

pensa em enfeitiçar alguém, em qualquer dimensão da vida, na verdade se está 

adoecendo a pessoa” (CORDEIRO, 2016, p. 214). A autora citada desenvolveu uma 

etnografia que apresenta a dinâmica do adoecimento causado pela realização de feitiços 

dentro de terreiros de umbanda e candomblé no Amapá. Em tese, a pesquisa foi de 

encontro com o quadro físico e psíquico do adoecimento causado por agentes 

sobrenaturais a partir de uma concepção cosmológica da Amazônia. 
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Nos autores clássicos da antropologia observamos a presença de etnografias que 

demonstram em outras sociedades a caracterização de doenças enquanto feitiços ou a 

presença de infortúnios que recebem a atribuição de feitiços
9
. Yvonne Maggie (1992) 

vai afirmar que o feitiço está ligado ao sofrimento de quem recebe, sendo a causa de 

males, caminhos fechados, morte e doenças no contexto das religiões afro-brasileiras. A 

pesquisa de Luiz Assunção (2006), no sertão do Nordeste brasileiro, procura analisar 

como a noção de feitiço está presente e permeia o catimbó-jurema praticado na região, 

abarcando questões de saúde e problemas vivenciados pelas pessoas no cotidiano.  

A descrição a seguir foi desenvolvida a partir de diálogos e da observação em 

diferentes momentos. Serão apresentados detalhes sobre um tratamento direcionado a 

cura de uma senhora que se encontrava com graves problemas de saúde. A 

interlocutora, que chamaremos de Yasmin, 46 anos, solteira, autônoma, declara-se 

católica, mas com respeito por todas as religiões. Yasmin já havia tido contato com o 

universo afro-religioso anteriormente, sendo simpatizante, realizando visitas aos 

terreiros e participando de pequenos rituais, como banho de descarrego, banhos 

atrativos, rituais para proteção, e participação em festas, entre outros. 

O motivo de ter sido levada ao terreiro decorreu de uma situação de aflição 

diante de um quadro grave de doença, o que resultou na realização de rituais para 

limpeza, cura e proteção de seu corpo e espírito.  

A narrativa começa com um problema de saúde, em julho de 2017, quando 

Yasmin começou a sentir-se deprimida, sem ter vontade de conversar com seus amigos, 

familiares e dar atenção para qualquer pessoa. Com o passar dos dias sua única vontade 

era de permanecer deitada em seu quarto. Sempre tendo muita atenção de sua família, 

foi sugerido que procurasse um médico, o que aconteceu. Procuraram um clínico geral 

para que pudesse avaliar sua saúde, não obtendo um diagnóstico preciso. “Sem resposta 

clínica, a pessoa se mostra, então, ‘anormal’”.  (CORDEIRO, 2016, p 2018). Com a 

ausência de um laudo médico, seu estado de saúde foi relacionado com problemas 

psicológicos, resultando em um encaminhamento para uma terapeuta. Conseguindo 

atendimento com uma psicóloga de uma unidade básica de saúde próximo de sua 

residência.  

                                                 
9 A etnografia de Evans-Pritchard (2005) sobre a sociedade Azande é um exemplo da atribuição de 

feitiçaria para casos de doença 
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Um grave quadro de depressão foi reconhecido pela família, como na maioria 

dos casos, a pergunta era “como chegou a isso?”, “ninguém percebeu nada!”, “ela foi se 

isolando, se isolando e achávamos que era ‘preguiça’”.  

 

Na interpretação popular a doença é percebida quando o corpo se 

mostra indisposto para os prazeres e atividades mais corriqueiros da 

vida: comer, fazer sexo, trabalhar, estar entre os amigos e divertir-se.  

A doença, enquanto supressão da força física — fraqueza, moleza, 

desânimo, modos de expressar esse estado — torna o corpo inútil para 

a ação cotidiana. (CORDEIRO, 2016, p. 84). 

 

Assim como apresentado pela autora, a interlocutora relembra que com o passar 

dos dias o corpo não reagia para as atividades cotidianas. Todos os cuidados foram 

tomados para que sua saúde se reestabelecesse. Atenção dos familiares e amigos, 

acompanhamento médico, psicológico, farmacológico, mas nada estava surtindo efeitos 

positivos.  

O problema de saúde de Yasmin começou a preocupar as pessoas da casa, por 

sua aparente gravidade. O quadro de depressão foi piorando, chegou o momento de ter 

alucinações, “eu falava com o meu irmão na porta, ele olhava para cama da porta e eu 

conversava com ele, depois eu levantava e falavam que ele nem tinha ido em casa”. 

Depois de ter alucinações com pessoas de sua família, que poderiam ter acontecido, em 

outro momento, suas alucinações direcionaram-se para outro lado.  

Yasmin acabou por começar a ver o que seria uma aparição de uma pessoa 

morta - uma senhora morta que aparecia próximo de sua cama. “De madrugada eu via 

uma velha, perto de minha cama, ela ficava virada para mim, era uma velha que eu não 

conhecia, mas ela já era morta”.  

Sobre suas questões médicas. Yasmin chegou a falar para psicóloga sobre estar 

conversando com pessoas que não estariam presentes e ter visto uma pessoa morta, a 

psicóloga, por sua vez, encaminhou a paciente para um psiquiatra. Já com o psiquiatra, a 

paciente não informou sobre estar tendo alucinações, falou apenas sobre o que estava 

sentindo em questões físicas e sua falta de sono. Foi ressaltado que ela estava em um 

quadro de depressão - “o psiquiatra informou que os remédios intensificariam os 

sintomas da depressão, mas que em seguida eu iria ficar melhor, ele deu quinze dias 

para eu começar a melhorar”. Foi recomendado que continuasse a terapia com a 

psicóloga para que conseguisse uma estabilidade psicológica, e com a ajuda dos 

medicamentos, alcançasse uma evolução no seu quadro saúde. 
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Nos quatro primeiros dias, os remédios surtiram um efeito positivo, isso animou 

Yasmin, mas nos dias posteriores os remédios começaram a intensificar o mal-estar, 

alucinações, e o estado depressivo, chegando ao ponto de pensar que não aguentaria 

mais aquela situação. Foi necessário voltar ao psiquiatra para rever as medicações. Mas 

na segunda consulta, a questão se fundamentava em falar ou não sobre estar vendo 

pessoas mortas - “se eu falasse para ele, ele não ia acreditar, ia pensar que eu estava 

ficando louca”.   

Depois de falar para o psiquiatra sobre as alucinações, não sendo novidade, o 

resultado foi um diagnóstico de depressão e psicose. Os remédios foram alterados - 

remédios mais fortes foram comprados e o quadro de saúde não teve melhoras. As 

alucinações continuaram juntamente com a impossibilidade de dormir “mesmo com 

sono, morrendo de sono, eu não conseguia dormir, eu vivia uma tortura, aquilo me 

machucava”. Sem dormir durante o dia, sem ter um sono suficiente durante a noite, 

desconforto físico e mental “era como se tivesse muitas coisas na minha cabeça tudo me 

agoniava”. Sem se alimentar direito e começando a ter pensamentos de que não 

aguentaria viver, ou que viver naquela situação não fazia sentido. A terapia com a 

psicóloga estava sendo realizada, o acompanhamento com psiquiatra estava em dia e a 

melhora não estava acontecendo. 

Como a questão médica não estava surtindo melhoras em sua saúde foi sugerido 

por seus familiares que buscasse ajuda afro-religiosa para que algum sacerdote fizesse 

alguma coisa. Mesmo com a família católica, ir para um terreiro foi à saída em um 

período em que as crises de desespero ficaram intensas.  

Duas pessoas da sua família pediram para levá-la a um terreiro para que ela se 

submetesse a um trabalho de cura. Segundo Chaves (2010, p 11) “Um trabalho de cura é 

um rito mágico-religioso para curar uma doença, seja esta entendida como ‘material’, 

‘espirituais’ ou ambas, ao mesmo tempo”. 

O caso apresentado mostra-se em dois momentos. O da psicanálise onde a 

interlocutora realiza o acompanhamento com o psicólogo e psiquiatra, procurando 

resolver seu problema de saúde a partir do tratamento médico. Mas por outro lado, o 

caso pode ser associado ao xamã descrito por Lévi-Strauss (2008), onde a cura estaria 

sendo administrada a partir de uma dinâmica social, a mesma que construiu a situação 

patológica da interlocutora. O xamã considerado como o agente da magia, que ocuparia 

a representação do sacerdote afro-religioso. Antes disso, Lévi-Strauss (2008), apresenta 

que para compreendermos os costumes temos que levar em conta a interpretação desses, 
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não deixando de lado sua história, mas sendo necessário alcançar as estruturas 

inconscientes para compreender os costumes. Analisando o tratamento do xamã como 

propiciador de um mito social para o paciente, já na psicanálise o mito gira em torno da 

vida do paciente com relação ao seu passado. 

Na narrativa de Yasmin fica evidente a situação de desespero “eu estava muito 

mal, hoje eu não me lembro de muita coisa, sei que eu saí de casa e fui de carro, estava 

muito triste, mas no meio do caminho comecei a passar mal, um choro, um desespero”. 

 

Quando cheguei no terreiro o pai já estava com a entidade, falou logo 

que eu tinha doença grave -  disse que eu estava vendo uma pessoa 

que era um encosto -  eu não disse nada para ele, fiquei calada mas ele 

acertou tudo – disse que eu precisava me livrar daquilo que estava 

querendo me matar. (Yasmin, Macapá, Março de 2018). 

 

 

Entramos em uma questão religiosa e espiritual, podemos observar que Yasmin 

e o sacerdote não haviam tido contato antes daquele momento, e que na consulta o que 

estava presente era uma entidade desvendando o que se passava na vida de Yasmin.  A 

relação de doença e procura pela cura em um terreiro pode ser interpretada pela citação 

a seguir: 

 

Parte da ‘clientela’ desse espaço religioso está ligada por um único 

propósito: a esperança de serem curados. As doenças que chegam são 

de múltiplas interpretações, e o tratamento, muitas vezes, acontece em 

paralelo ao do remédio receitado pelo médico, mas os casos em que há 

um empenho sistemático de tratamento são os diagnosticados como 

‘doença de feitiço’. O diagnóstico desse tipo de doença pode ser feito 

pela mãe de santo ou pela entidade que baixa para os atendimentos. 

(CORDEIRO, 2016, p. 72). 

 

A relação entre doença e religiosidade afro-brasileira foi pesquisada por Bastide 

(1959), o autor classificou o processo de cura enquanto um ritual, com a ideia de que a 

doença não seria uma coisa natural, mas estando alocada em um plano no sobrenatural. 

A interlocutora comentou sobre o que foi dito no momento do atendimento “ele 

disse que eu estava doente, triste, que precisava de uma limpeza, que eu precisava fazer 

um tratamento com ele, além dos Ebós que ele recomendou”, com isso, o sacerdote 

informou que ela ficaria boa e que futuramente estaria participando de sua família de 

santo. Yasmin relatou que a consulta foi rápida e que ela saiu de lá com a lista de 
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materiais para o ritual. Uma orientação foi ressaltada, a de que a doença teria que ser 

levada aos médicos, mas que o tratamento espiritual era necessário.  

Alguns dias depois os Ebós foram realizados, mas de imediato não houve 

nenhuma melhora. Os sintomas de depressão continuaram fortes, o acompanhamento 

com psicólogo e psiquiatra continuou, foi então que um dia Yasmin estava conversando 

com uma amiga e falou sobre o Ebó e como estava se sentindo mal, por sua vez, a 

amiga informou que houve um erro no processo ritual da feitura do Ebó, Yasmin 

explicou que “Ela disse que era errado usar galinhas pretas, para esse Ebó era galinha 

branca [...] e na verdade não foi ele que fez, foram os filhos dele que estavam 

trabalhando ele estava sentado e às vezes ele falava algumas coisas orientando ”. 

Yasmin recebeu o convite para ir conhecer o terreiro que sua amiga fazia parte, falando 

que seu pai de santo era uma pessoa confiável “ela falou para eu ir para o terreiro do pai 

dela, que ele era uma pessoa carinhosa, era bom, atencioso e não era careiro”. A partir 

desse dia foi analisada a possibilidade de consultar um segundo sacerdote. 

Mas antes de adentrar na narrativa que foi construída sobre o segundo terreiro. 

Vale a pena observarmos a presença do catolicismo nessa situação. A família Yasmin 

não é ligada as religiões afro-brasileiras, mas diante de todos os problemas de saúde e 

da situação de sofrimento optar por levá-la a um terreiro foi uma decisão fácil, mas 

houve, também, a breve participação de um padre nesse momento. 

 

Teve um dia que eu estava muito mal, muito mesmo, agoniada da 

minha cabeça, até que chamaram o padre e ele rezou na minha cabeça, 

pois na hora aliviou sabe? Passou aquela agonia toda e eu fiquei mais 

calma, fiquei pensando... Eu achei que iria melhorar, que eu ia ficar 

boa, acordar no outro dia bem, fui dormir alegre. Quando acordei no 

outro dia eu estava do mesmo jeito, a mesma praga, só funcionou na 

hora mesmo a reza do padre. (Yasmin, Macapá, Março de 2018). 

 

A oração não teve efeito continuado, e no outro dia os sintomas continuaram os 

mesmos, fazendo com que os planos de ir para outro terreiro fossem executados.  

Yasmin conta que no segundo terreiro a consulta foi feita com mais calma, que o 

sacerdote jogou os búzios. Esse segundo sacerdote nunca havia tido contato com 

Yasmin, mas acabou que, através dos búzios, identificou o que estaria acontecendo em 

sua vida. 

 

Ele disse que eu estava com uma doença do mundo, uma doença 

moderna – ele quis dizer que eu estava com depressão – mas ele 

também disse que havia um espírito que estava me acompanhando, 
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um egun, que é um espírito ruim, espírito de morto, um espírito que 

faz mal, e que alguém tinha colocado aquele egun para me 

acompanhar. (Yasmin, Macapá, Março de 2018). 

 

Os jogos divinatórios são utilizados para a identificação dos problemas que os 

consulentes estão vivenciando. Segundo Roger Bastide “antes de começar a curar é 

preciso saber o nome da moléstia que vai ser combatida. Para isso [...] usam-se os meios 

divinatórios” (BASTIDE, 1959, p.158). 

Na leitura do jogo de búzios, o sacerdote acabou por informar várias coisas da 

vida de Yasmin que estariam sendo equivalente ao que ela estava passando. O sacerdote 

informou sobre uma possível mulher que teria realizado um feitiço contra ela. 

 

O feitiço é uma ação mágica pertencente ao domínio habilidoso de um 

feiticeiro, pessoa detentora do saber das coisas ocultas, do 

conhecimento da anatomia humana, dos sentimentos e das vontades 

alheias. (CORDEIRO, 2016, p. 211).  

 

O que consta na pesquisa de (CHAVES, 2010, p. 165). “qualquer doença pode 

ter sido uma vingança de um inimigo que encomendou uma demanda a outro pai ou 

mãe-de-santo”, a doença em ambos os casos foi associada à feitura de um feitiço a partir 

de ações mágicas de outros sacerdotes. 

A partir dos búzios o sacerdote informou o que estava acontecendo em sua vida, 

“ele disse que aquele espírito estava se alimentando da minha força, e que se eu não 

resolvesse me cuidar logo eu iria morrer, [...] como se eu tivesse louca, esse era o 

objetivo, eu ficar louca e morrer”. Em um contexto de avaliação sobre o feitiço, é 

possível compreender que essa categoria faz parte da vida amazônica. 

 

Meus dados etnográficos indicam que o feitiço é uma das crenças 

reguladoras da vida amazônica e que, mesmo diante das demandas da 

vida moderna, impelida pela racionalidade médico-científica, seu 

poder de interferência no cotidiano é gerido pela crença na existência 

de doenças não naturais, não explicadas pela ciência médica.  

(CORDEIRO, 2016, p. 209). 

 

As doenças “não naturais” são as que fogem do alcance da medicina científica, 

como por exemplo, o caso apresentado em que a interlocutora já havia procurado 

profissionais das ciências medicas, mas que de nenhuma forma teria encontrado 

melhoras. 
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No jogo de búzios realizado, foi conferido o Orixá da cabeça de Yasmin e falado 

quais os materiais necessários para realização do seu Ebó. Novamente seria executado o 

ritual de Ebó. A compra dos itens foi feita no mesmo mês e o ritual foi realizado o mais 

rápido possível.  

Após a feitura do Ebó, Yasmin começou a se sentir melhor, e continuou 

frequentando o terreiro para fazer o acompanhamento de sua espiritualidade com o 

sacerdote que estava cuidado de sua saúde. Frequentava o terreiro toda semana, fazendo 

parte de ambiente da casa e da família de santo. A partir dessa experiência, a 

interlocutora começou a compartilhar das crenças religiosas.  

A expectativa inicial ao procurar o terreiro baseava-se em ser curada, em sair da 

situação de aflição que se encontrava. A interlocutora não tinha conhecimento do que 

seria feito ou qual ritual seria realizado. A partir do contato com o sacerdote que foi 

observando o que seria executado. A situação de padecimento diante do seu quadro de 

saúde não possibilitava a criação de problemáticas diante dos rituais, mas sim a 

esperança de que, a partir do trabalho daquele sacerdote, a sua saúde seria 

reestabelecida. Apresenta-se nesse caso uma noção que foi trabalhada por Mauss (2003) 

e Lévi- Strauss (1975) sobre a crença no poder do feiticeiro. 

No exemplo exposto, a religião acabou dando uma nova interpretação para 

aquilo que a interlocutora estava passando e sentindo. Enquanto as sessões de terapia 

não estavam surtindo efeito com a tentativa de, a partir de experiências passadas e 

cotidianas, fazer com que a paciente conseguisse alcançar melhoras. Como também, a 

consulta com o psiquiatra que pode ser lembrada pela presença de medicações 

controladas, mas que não obteve melhoras de imediato, atestando depressão e psicose. 

Através de uma atenção religiosa direcionada para espiritualidade que foi 

possível auxiliar Yasmin em sua recuperação, propiciando a partir da experiência social 

do feitiço, da doença e da tradição relacionada às religiões afro-brasileiras, o que 

possibilitou a interpretação e o êxito no quadro de saúde da interlocutora. Importante 

frisar que a partir do ritual que foi realizada a cura mágica.  

Portanto, a procura pelo terreiro em caso de doença funcionou como uma 

alternativa posterior ao contexto médico científico, representando a procura pela 

religião afro-brasileira como uma saída para uma situação que há muito tempo não 

estava sendo solucionada, a noção de doença do espírito, nesse caso, é observada com 

atenção, mas só a partir da falha do sistema médico científico. 
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Segundo Lévi-Strauss (1975), a crença e a doença estão alocadas em um plano 

subjetivo, presentes na relação do adoecer notando-se o plano extra-humano, que por 

sua vez, só pode ser observado pela capacidade do xamã de agir sobre a doença. Nesta 

pesquisa, a capacidade do sacerdote de agir diante da saúde de sua consulente.  

Enquanto o papel do psicólogo funcionou pela busca da melhora a partir da 

problematização de sua própria existência e da compreensão do seu eu interior; e o 

psiquiatra auxiliou com a busca da saúde a partir da manipulação de medicamentos. O 

serviço religioso buscou através de seus rituais e suas crenças uma interpretação da 

doença, sendo vista como fruto de feitiçaria. 

Desde o momento em que a doença é caracterizada por causas sobrenaturais, ou 

seja, um feitiço, a solução para curar a vítima se desliga unitariamente de um sistema 

médico, acabando por pertencer a um plano mágico-religioso, onde o sacerdote seria o 

agente do processo de cura ao realizar rituais específicos ligados ao sistema religioso 

que esse pertence. 

Observando por outro ângulo, a interlocutora, em primeiro momento, só estava 

procurando uma saída para aquele momento de agonia, direcionando suas esperanças 

para as práticas rituais realizadas para sua melhora. Diante do resultado positivo, houve 

a afirmação da crença no sistema mágico-religioso das religiões afro-brasileiras, assim 

como, no poder do sacerdote.  

 

4.2.  Querer não querendo: quase um trabalho de amor 

 

Estar convivendo nos terreiros e com pessoas pertencentes às religiões afro-

brasileiras permite que eu escute várias frases clichês, mas que representam um grande 

potencial para discussões. Em uma noite, voltando para casa, peguei carona com 

algumas pessoas que estavam em uma festa no mesmo Ilê que eu. Dentro do carro foi 

iniciada uma discussão sobre a não aceitação pública das religiões afro-brasileiras por 

pessoas que procuram seus serviços rituais. A pessoa que estava no volante comentou 

“tem mulher que não gosta de macumba até o marido arranjar uma amante, quando ele 

arranja uma amante ela vira melhor amiga da Pomba Gira”. Todos sorrimos. A não 

aceitação pública da religião foi e é bastante comentada entre os religiosos, 

principalmente pela grande procura por serviços rituais por aqueles que se dizem 

desvinculados das crenças afro-religiosas. 
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De fato, Pai Nilé e Pai Salvino haviam comentado sobre o trabalho mais 

procurado ser o de amor. Pessoas que chegam ao terreiro com aflições relacionadas a 

problemas amorosos. Essa categoria foi pesquisada por Kelson Chaves (2010), onde o 

autor explica os diferentes trabalhos de amor, evidenciando conceitos como Arrasta “é 

um trabalho feito com a intenção de trazer, fisicamente, a pessoa desejada para perto” 

(p. 87). Outro conceito como Amarração com o objetivo de fazer com que a pessoa 

desejada se apaixone, assim como o trabalho chamado de União “como o próprio nome 

sugere, é feito para que um casal fique unido, no sentido de estar em harmonia” 

(CHAVES, 2010, p. 88) e por último a Capação que tem por objetivo fazer com que a 

pessoa não se sinta traída. 

Independente da finalidade do trabalho, o universo dos rituais de amor envolve 

uma esfera ética das religiões e a moral de cada sacerdote. Como escutei em alguns 

momentos “trabalho de amor pode ser fazer o mal”. O ritual para fins amorosos nem 

sempre é visto como algo bom, partindo da hipótese de que o ritual pode ser 

direcionado para separar um casal e para constituir outro.  Em uma entrevista, Pai Nilé 

informou que não faz esse tipo de ritual e não concorda com esse tipo de serviço, mas 

que “vai da moral e consciência de cada sacerdote”.  

Kelson Chaves (2010) apresenta uma discussão sobre moralidade nas religiões 

afro-brasileiras, caracterizando essa moral como herança de um princípio judaico – 

cristão sendo o definidor do que seria bom ou mau em nossa sociedade, mas que 

“apesar disso, alguns aspectos dessa moral são transgredidos, flexibilizados, 

transformados ou substituídos pelos agentes no momento em que tentam resolver certas 

aflições através do recurso mágico-religioso” (CHAVES 2010, p.156). Por um lado, 

pode ser observado que muitos sacerdotes aceitam realizar rituais que viriam a resultar 

no fim de um relacionamento. Pai Nilé explicou que essas demandas são aceitas, por 

alguns sacerdotes, por motivos financeiros, já que os trabalhos de amor costumam ter 

um valor alto.   

A amarração, enquanto trabalho de amor, depende do terreiro e do sacerdote, já 

que pode ser feito com ajuda de forças consideradas negativas, com consequências para 

esse tipo de ritual. O resultado é efetivo, mas, segundo os sacerdotes, serviços feitos 

com forças negativas trazem consequências negativas, um exemplo disso são pessoas 

que conseguem estar com a pessoa desejada, mas que futuramente enfrentam problemas 

financeiros ou de saúde. Problemas que terão que ser administrados. Isso se explica pelo 
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fato de que as forças usadas para o trabalho foram forças negativas e elas permanecem 

com as pessoas acabando por fazer parte do cotidiano do casal. 

O trabalho de amor gira em torno da “sensibilidade humana e espiritual” - como 

dito por um sacerdote. Cada sacerdote sabe fazer seu ritual e cria suas próprias regras 

morais do que pode e não fazer dentro de seu terreiro. Existem amarrações vistas de um 

ponto negativo, como exposto anteriormente, existem as amarrações que são alocadas 

em uma escala positiva e não agressiva a convivência das pessoas.  

Esses serviços são executados de diferentes maneiras, seja por orações realizadas 

pelos sacerdotes, onde se faz necessário o nome das pessoas envolvidas ou por rituais 

envolvendo elementos materiais que compõem o rito. Independente do ritual que será 

realizado, a pessoa que procura o sacerdote terá que passar antes de tudo por uma 

consulta espiritual para saber qual será o melhor procedimento para o caso. 

Em uma tarde, estávamos sentados na frente do terreiro: o sacerdote, uma 

senhora e eu. Conversávamos sobre como estava sendo organizada a divisão das 

atividades do terreiro de acordo com as necessidades da casa, com relação à limpeza, 

compra de ervas, alimentação, vestimentas e outros assuntos. Naquele momento, 

chegou uma senhora com um ar de vergonha, como se não fosse familiarizada com o 

terreiro. Posteriormente, fui informado de que era uma de suas primeiras visitas ao 

terreiro.  

Chamarei está senhora de Bethânia. Bem vestida, cabelos negros e lisos, 

elegante e, inicialmente, tímida. Mas depois de alguns minutos ao nosso lado, sentiu-se 

confortável para contar suas aflições e o que a levou até o terreiro. 

Na época, dona Bethânia estava com 45 anos, católica, mais de 20 anos de 

casamento, com um casal de filhos, residência e uma vida financeira estável mantida 

pelo marido. Mas esse tempo de relacionamento estava desgastado. Com alguns 

problemas na relação, dona Bethânia resolveu procurar os serviços afro-religiosos. 

Chegando naquela tarde para jogar búzios com o sacerdote. 

Tive a oportunidade de conversar com essa senhora algumas vezes, diria que 

muitas, ou o suficiente para ser ter sua confiança, para falar sobre seu relacionamento e 

o que a levou até o terreiro. Em primeiro momento, dona Bethania falou sobre estar a 

alguns anos tendo crises em seu casamento e que, de muitas formas, procurou resolver o 

que estava acontecendo. Na época, todos os problemas giravam em torno da 

infidelidade de marido. Depois de algumas conversas, essa senhora explicou que um 

tempo atrás estava indo para igreja católica com seu marido, essa decisão teria sido um 
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acordo para que eles se aproximassem da religião na qual casaram com a finalidade de 

equilibrar a espiritualidade, mas essa decisão não durou muito tempo.  

Segundo sua narrativa, “íamos para igreja todos os domingos, mas com uns dois 

meses, não fomos mais, brigávamos dias antes e não tínhamos cabeça para continuar 

indo”. Após a experiência de tentar voltar para sua respectiva religião, dona Bethânia 

parou de ir à igreja e começou a pensar em outros meios para tentar salvar seu 

casamento. Segundo ela, aquele não foi o primeiro contato com as religiões afro-

brasileiras - “fui a um terreiro uma ou duas vezes, em festa, mas eu tenho medo, fui 

acompanhando minhas amigas”. Apesar do medo aparente, essa senhora recorreu à 

religião, é bom frisar que o medo se dava pela possessão vista dentro dos terreiros em 

momentos de transes. 

Voltando para aquela tarde, dona Bethânia teve os búzios jogados pelo 

sacerdote, em linhas gerais, a interpretação dos búzios foi que ela estaria passando por 

problemas de longas datas, que já sabia e sempre aguentou a situação, mas que tudo 

estava no fim, nas palavras do sacerdote. De forma direta, o sacerdote perguntou se ela 

teria interesse em continuar com seu casamento ou se iria preferir deixar o tempo passar 

preferindo o fim. Dona Bethânia deu um leve sorriso e disse “de querer, quero que ele 

fique comigo” prontamente o sacerdote respondeu que se a decisão fosse seguir com o 

casamento ela teria que se submeter a alguns rituais, que depois disso ela teria sua 

relação reestabelecida. 

Logo depois do jogo, ainda dentro da sala, na qual o jogo foi feito, o sacerdote 

informou que dona Bethânia teria que tomar um banho de descarrego para preparar seu 

corpo, assim como, um banho de energização e depois realizar um Ebó que seria para 

resolver seu problema. E que, caso ela decidisse fazer teria que informar para o 

sacerdote que ele passaria a lista de materiais que seriam utilizados no ritual. 

Depois do jogo de búzios, dona Bethânia foi embora do terreiro e demorou 

algumas semanas para retornar. Durante o tempo que ficou sem dar notícias o sacerdote 

lembrava-se dela com frequência e dizia algumas frases sobre a respectiva situação 

daquela senhora “ela foi embora, mas ela vai voltar” “ela sumiu, mas se ela não fizer o 

trabalho o casamento dela vai acabar”; “ela que sabe... os búzios falaram que o 

casamento vai acabar se ela não tomar providências”. Diante das frases, ficou evidente 

que aquele atendimento chamou a atenção do sacerdote. Segundo ele, a lembrança seria 

por ter criado um carinho por aquela mulher, pelas dificuldades que estaria passando 

com relação ao seu casamento. 
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Depois de um tempo, dona Bethânia voltou para o terreiro, mas dessa vez, como 

da primeira, desejava consultar os búzios, o que não foi possível. O sacerdote lembrou 

sobre o que deveria ser feito, com relação aos serviços que o jogo já havia 

recomendado.  Dona Bethânia disse que estava pensando se queria mesmo que os rituais 

fossem feitos, com um pequeno tempo de conversa acabou decidindo que sim, anotou a 

lista de materiais e foi embora. Novamente aquela senhora não voltou e nem deu 

notícias. O que aparentemente demonstrava uma falta de interesse em dar continuidade 

ao que estava procurando.  

Algumas semanas depois, dona Bethânia realizou mais uma visita ao terreiro, 

aparentemente com a intenção de falar como a história havia acabado. Informou que 

tinha separado do marido, que não estavam mais morando juntos. Naquele momento, o 

sacerdote sorriu e reafirmou o que o jogo de búzios tinha apresentado que o casamento 

terminaria caso ela não voltasse para realizar os serviços rituais aconselhados pelo jogo, 

e no final disse “eu avisei, o jogo avisou, não fez por que não quis, não adianta chorar”.  

Dona Bethânia chegou há conversar um pouco comigo, por fim, sua decisão teve 

vários motivos, mas um deles ligado à religião, essa senhora tinha medo de participar de 

rituais, em uma visão de ilusão, ou não, pensou que caso ela aceitasse participar de 

rituais resultaria em sua ligação com a religião e acabaria tendo contato com entidades. 

Segundo dona Bethânia ela tem muito medo de sentir a presença de entidades ou ver, 

em um tom de medo e vergonha disse “deus me livre ver alguma coisa, eu morro”. 

  Refleti sobre o que dona Bethânia esperava ao procurar serviços afro-religiosos, 

já que por um lado teria medo, mas mesmo indo até o terreiro não deu continuidade aos 

serviços. E pela sua postura, tudo parecia estar bem com aquele final. Mas antes desse 

final houve a necessidade de recorrer aos serviços religiosos como um caminho para 

atravessar um problema em seu casamento, considerando o serviço religioso enquanto 

prático e utilitário. Mas ela esperava que de alguma forma rápida e sem muita ligação 

com a religião que o seu desejo fosse atendido.  

Quando perguntei o motivo de não ter voltado para dar continuidade ao trabalho, 

dona Bethânia explicou que pensava que não precisaria participar de nada e que o 

sacerdote poderia fazer tudo sozinho. Mesmo essa senhora acreditando no poder do 

sacerdote enquanto um agente da magia e na eficácia do ritual que seria feito, ela abriu 

mão do ritual, por não desejar participar.  
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No tópico anterior, notamos que o estado de saúde da senhora em questão foi 

atribuído a serviços rituais que teria por consequência afetar sua saúde, ligando tudo o 

que estava acontecendo a rituais negativos.  

Neste caso, a separação não foi consequência de serviços rituais, mas sim de 

problemas cotidianos de convivência. Mas o fim do relacionamento foi visto como a 

falta de serviços rituais, pelo fato de que, segundo o sacerdote, se os rituais tivessem 

sido realizados o casamento continuaria. 

Diante de uma rápida reflexão, em grande parte dos rituais os sacerdotes 

precisam das pessoas que estão na posição de consulentes, especialmente para execução 

de Ebós, mas, além disso, pedem que as pessoas tenham fé naquilo que desejam e no 

ritual que será realizado. No caso em questão, dona Bethânia tinha uma forte confiança 

no poder do sacerdote enquanto agente, e mesmo não tendo feito o ritual e nem 

conseguido o seu objetivo pessoal, não demonstrou nenhuma reação diante do que tinha 

acontecido. Não consegui distinguir se era uma postura de respeito, medo ou ambas, 

que fez com que dona Bethânia se mostrasse apática diante da situação. 

Por fim, ela esperava conseguir seu desejo, mas sem muito envolvimento com os 

rituais, em tese, gostaria de estar ali, literalmente como uma consumidora dos serviços 

religiosos, mas não como uma parte necessária para realização do ritual. A crença 

estava presente, mas a construção de sua postura diante de sentimento de pertencimento 

e não pertencimento aquela religião fez com que não prosseguisse com o ritual. 

 

4.3. Chegar e ficar: encantamento e pertencimento nos terreiros afro-

religiosos 

 

Reginaldo Prandi (1996) comenta sobre o “século da razão” enquanto uma 

promessa para a sociedade moderna, o que resultaria em um mundo “desencantado”, 

sem a necessidade de recorrerem à magia. Mas não é isso que acontece, nas palavras do 

autor “entretanto, o que se vive hoje, no Brasil e em outros países latino-americanos, 

não reforça plenamente essa promessa” (PRANDI, 1996, p. 93).  

É possível observar pessoas que depois de recorrerem aos serviços rituais 

começam a compartilhar do ambiente do terreiro de outras formas, como em giras e 

festas, acabando por criarem uma simpatia pelos rituais e tradição afro-religiosa. Sendo 

bem recebidos e bem vistos dentro da comunidade.  
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É certo que o ambiente de festa dentro do terreiro é um espaço aberto onde é 

aceito a presença de pessoas desvinculadas da religião. Nas festas em homenagem a 

caboclos é possível o contato com entidades, momento em que essas entidades 

conversam com pessoas tentando auxiliar em problemas que estão enfrentando. Mas, 

nas festas de caboclos também é servido bebidas e comidas, diante de defumações, 

cantos e atabaques. Logo, o ambiente é literalmente de festa, de conforto, um espaço em 

que é possível vivenciar um processo de sociabilidade.  

O que acontece também em festas de candomblés conhecidas como Xirês, 

momento de cântico para os Orixás, aguardando sua descida emanando axé. Após a 

dança dos Orixás é servido o jantar. São momentos que possibilitam a união entre a 

comunidade e a família de santo. 

Clifford Geertz (1989) explica sobre a importância da compreensão de relações 

enquanto acontecimentos sociais, buscando alcançar uma interpretação viável para a 

situação, já que a interpretação do “fluxo do discurso” e das relações são produtoras de 

práticas e sentidos para as situações e a construção etnográfica.  

Pertencer a um novo grupo, o mesmo que lhe deu acolhida, cuidados, com um 

sentimento de inclusão naquele novo espaço, não só enquanto físico, mas simbólico. O 

pertencimento a um novo espaço religioso. 

Apesar de observar algumas coisas que podem ser dispares da concepção da 

pessoa em posição de “simpatizante”, mas tanto eu enquanto pesquisador como essas 

pessoas podem enfrentar situações desconfortáveis com relação ao tratamento do outro 

sobre você pertencer ou não aquele ambiente.  

Algumas pessoas enquanto iniciadas e já pertencentes à família de santo não 

tratam em linha de igualdade a permanência de pessoas não iniciadas com tanta 

frequência na casa. A hostilidade pode ser percebida por simples frases como “não 

precisa fazer isso”; “eu posso fazer isso”; “eu estou fazendo isso”; “espere que eu faço 

isso”, questões de “fazer” que não estaria ligada a relação de hierarquia dentro do 

terreiro, mas a uma simples ajuda, onde aquele que não se agrada da presença do 

pesquisador ou simpatizante acaba por recusar ou tratar com indiferença. 

Essa relação pode ser compreendida por Victor Turner (2005) quando o autor 

explica que determinados processos rituais exercem a função de estreitar laços sociais. 

No campo afro-religioso, o ritual de iniciação resulta em uma aproximação e aceitação 

do novo membro ao grupo. Enquanto que a pessoa que não é iniciada pode vivenciar 

situações de não aceitação. 
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A indiferença por parte de um iniciado pode surgir diante do não conhecimento 

da história de vida do outro dentro do ilê. Em uma das minhas experiências conheci 

uma senhora que era muito admirada por sua história dentro do ilê, uma trajetória de 

superação, de luta contra algo que lhe fazia mal, era atribuída a ela uma imagem de 

superação, mas para aqueles que não a conheciam ela era vista como mais uma 

simpatizante. 

Mesmo que a pessoa não seja iniciada, mas a partir de sua frequência em um 

terreiro, sua permanência em festas e reuniões, sua crença em alguns dos rituais, assim 

como, seus momentos de aprendizagem diante do fluxo de informações do grupo, esses 

elementos acabam por contribuir para a legitimação da religião diante de outros grupos 

sociais como família, trabalho e relacionamentos.  

Um dia entrei em contato com uma Ekedi da casa de Pai Nilé e depois de algum 

tempo de conversa falei sobre o que se tratava meu contato: “preciso de um exemplo de 

uma pessoa que foi para a casa como consulente e está na casa como um membro, quem 

você conhece nessa situação?” – sua mãe - foi à resposta que recebi, “sua mãe entrou 

como cliente e agora faz parte da casa, ela ia até iniciar”. 

Antes de começar a falar de um exemplo que podemos chamar de íntimo, a 

antropologia pode estranhar um pouco esse campo de abordagem, falar da mãe? Em 

planos introdutórios para essa sessão, vale ressaltar que o primeiro contato de minha 

mãe com o respectivo terreiro se deu quando eu estava em Natal-RN, logo não 

acompanhei presencialmente, mas estava sempre sendo informado sobre o que estava 

acontecendo, seja por informações dadas por minha mãe, familiares ou amigos. 

Em questões referentes à pesquisa, a posição social que me encontrei permitiu 

ter informações privilegiadas sobre tudo que estava acontecendo. Informações que 

como apenas um pesquisador não teria da mesma forma. Contudo, neste momento será 

assumido seu nome próprio, objetivando uma maneira de determinar uma identidade 

social durável e única, como dito por (Bourdieu, 2006, p. 187) “o nome próprio é o 

atestado visível da identidade do seu portador através do tempo e dos espaços sociais”. 

Glaucia, seu respectivo nome. 

A partir de um crítico quadro de doença dona Glaucia teve a oportunidade de 

conhecer o ilê de Pai Nilé. Após realizar alguns rituais para alcançar seu objetivo, que 

era ter saúde, está senhora continuou frequentando o respectivo terreiro. Pai Nilé sempre 

mostrou um enorme carinho por ela, inclusive, fazia questão de que toda semana ela 
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estivesse em seu terreiro para que pudesse ter o devido acompanhamento de sua 

espiritualidade, assim como os banhos de axé. 

Dona Glaucia iria iniciar em junho de 2018, mas quando a data foi se 

aproximando o sacerdote informou que ela iria iniciar em janeiro de 2019. Após algum 

tempo frequentando o ilê de Pai Nilé dona Glaucia se sentia em casa e estava gostando 

da ideia de iniciar nas religiões afro-brasileiras, já que há bastante tempo nutria 

admiração a partir do seu frequente contato. 

Quando a data foi se aproximando esta senhora foi parando de ir ao terreiro com 

a mesma frequência, assim como, deixou de usar os fios contra Eguns e seus fios de 

contas. Aparentemente, Glaucia estava se distanciando do terreiro e da tradição afro-

religiosa. Mesmo estando no grupo de WhatsApp do ilê de pai Nilé e estando a par de 

todas as atividades que estavam sendo realizadas. Segundo ela, sua mãe não apoiaria 

sua decisão de iniciar e que gostaria de evitar qualquer tipo de desconforto dentro de sua 

casa, uma vez que sua família é católica.  

A referida situação foi apresentada ao sacerdote, já que este não estava 

entendendo o porquê de dona Glaucia estar se afastando das atividades do terreiro e se 

ausentando dos banhos de axé. 

Ao apresentar sua situação ao sacerdote, Pai Nilé mostrou-se um pouco 

desconfortável com a situação, mas explicou que a religião é uma vida, e que a iniciação 

deve ser feita, que é um caminho escolhido pelo Orixá e que nós não devemos dar as 

costas. 

Acredito que tanto dona Glaucia como o sacerdote esperavam que a situação se 

modificasse, a conversa sobre esse impasse na casa de dona Glaucia foi apresentada 

mais de uma vez para o sacerdote, e sempre a referida senhora era chamada para 

conversar com calma e o sacerdote sempre explicava que a iniciação era um caminho 

para uma melhor relação com a religião, mas que ela não era obrigada a se submeter à 

iniciação. 

Voltando para casa de dona Glaucia, como eu estava naquele ambiente, desejei 

desenvolver algumas conversas sobre o que estava acontecendo. Em um dia, na hora do 

almoço, falei que eu acompanharia dona Glaucia no processo de iniciação, naquele 

momento, sua mãe reagiu de forma a não concordar, e respondendo “ela faz o que ela 

quiser, a vida é dela”, obvio que a frase foi dita em forma de negação e recusa. Em 

seguida, afirmou que sua filha estava ficando mais doente cada vez que voltava do 
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terreiro, foi então que lembrei de que foi o terreiro que trouxe melhoras para o quadro 

de saúde de dona Glaucia.  

Procurei compreender como àquela senhora estaria pensando sobre as religiões 

afro-brasileiras, foi então que falei - em momento de necessidade o terreiro é bom, 

depois que fica boa o terreiro não presta. Foi então que entramos em uma pequena 

discussão sobre o posicionamento diante das religiões afro-brasileiras já que mesmo 

sendo católica a mãe de dona Glaucia concordou que ela fosse procurar um terreiro para 

obter a melhora de sua saúde, concordando com a frequência de dona Glaucia no 

terreiro, mas que em determinado momento começou a criticar essa relação. 

A partir dos comentários procurei explicar para mãe de dona Glaucia como que a 

falta de conhecimento sobre determinados assuntos pode resultar em uma onda de 

preconceito, neste caso, um racismo religioso evidente, partindo do princípio que a mãe 

de dona Glaucia mantém o argumento que ela deveria ir para igreja e ler a bíblia e não 

ficar indo para o terreiro. 

Tentei explicar um pouco mais sobre as religiões afro-brasileiras, mas sem muito 

sucesso. Mostrei como o comportamento das pessoas pode ser considerado como 

hipócrita ao procurar as religiões afro-brasileiras nas necessidades e, posteriormente, 

condenar as mesmas a partir da intolerância. Terminamos a discussão com meu 

posicionamento dizendo que quando eu estiver perto de dona Glaucia ela irá frequentar 

o terreiro, e o dia que decidisse iniciar, eu estarei próximo para dar apoio. 

Mas, o que fazia dona Glaucia se sentir tão bem em um ambiente de terreiro? 

Pensei muitas vezes sobre essa pergunta, como aquele ambiente era percebido por 

aquela senhora, já que estava em uma posição de mais que uma amiga da casa, mas que 

também não chegava a ser uma iniciada. E havia deixado de ser uma cliente. Logo 

recebi a explicação de que a casa de Pai Nilé era um espaço acolhedor onde ela se sentia 

bem. Onde aprendia coisas a cada dia e que também pode ajudar naquilo que 

precisassem. 

Porém, o ponto principal do sentimento de “se sentir bem” é que o ambiente é 

percebido como um grande influenciador em seu bem estar relacionado à sua 

espiritualidade e saúde. O terreiro proporciona um grande leque de experiências e 

reações com sua simples participação na dinâmica daquele ambiente. 

O sentimento de pertencimento ao lugar era latente, sentir-se bem não era o 

único motivo, mas de estar, agora, compartilhando de noções que são pertencentes 

àquela religião. Mas, não é algo tão simples e rápido. A noção de fé ainda não era 
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direcionada totalmente aos cultos afro-religiosos, creio que isso seja um processo, pois 

quando perguntei para dona Glaucia qual sua noção sobre pertencer à 

umbanda/candomblé, sobre como via essas religiões. Obtive respostas gerais com 

relação a ter fé no que for bom; em ser bem vindo o que for bom; mas não em um plano 

de religião enquanto sua estrutura. 

Lembrei-me de outro caso que pode ser rapidamente mencionado, uma vez uma 

senhora estava arrumando suas vestimentas de Ekedi para ir embora quando olhou para 

mim com uma simpatia e falou “tenho que ir embora, vou ver com quem pego uma 

carona”  - então outra senhora se aproximou de mim e falou “a família dela não sabe 

que ela é da religião”. Não precisei aprofundar uma observação para saber o que era 

óbvio, se tratava de uma pessoa vivendo a religião por se sentir bem, mas escondida da 

família pela não aceitação. Isso é comum.  

Outro exemplo, uma Ekedi que a família não concordava com sua frequência no 

terreiro, neste caso, a família sabe, mas rejeita, essa Ekedi acaba por criar mecanismos 

para estar no terreiro, mas sem deixar tão evidente para seus familiares, sempre 

informando que vai dormir fora, na casa de uma amiga, que vai participar de algum 

aniversário. Mas sempre pensando em alguma informação falsa para dar para seus 

familiares a fim de evitar desentendimentos. 

O sentimento de pertencimento ao terreiro, ao Orixá, ao axé é algo que desafia 

limites de relações familiares. O sentimento de pertencimento as religiões afro-

brasileiras, nesta pesquisa, seja umbanda ou candomblé, é algo que proporciona uma 

ligação muito forte entre essas pessoas e a religião. O enfrentamento do racismo 

religioso é algo diário. 

O sentimento de bem-estar por tomar o banho de axé toda semana e sentir falta 

quando não realiza esse ritual é algo que se constrói dentro da dinâmica do terreiro. A 

noção de limpeza a partir do banho, de proteção, de energização, o banho é percebido de 

diversas formas, mas sempre enquanto axé, ou seja, uma força, mana. O banho funciona 

como um momento de estreitar vínculos onde toda semana a família de santo deve 

reunir-se para receber o banho. Sem uma noção comercial sobre essa relação, mas sim o 

fazer parte do ambiente e fortalecer a relação com o grupo, o que proporciona a 

“socialização”. Prandi (1991) comenta sobre o encantamento que se aloca no potencial 

de magia dos rituais afro-religiosos. Enquanto outras religiões levaram em conta o 

processo de desencantamento do mundo deixando a noção de magia longe, hoje, essas 

religiões ocasionam o processo chamado por Reginaldo Prandi de “reencantamento”, 
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onde as religiões voltam a utilizar de rituais de magia para agregar cada vez mais 

pessoas o que serve, também, para estimular o sentido comercial da religião. 

Mas não só o banho na quinta-feira é um momento de contato, mas as 

respectivas festas de caboclos, giras, reuniões para organização de tarefas da casa, 

limpeza, ou até mesmo marcar alguma atividade fora de aspectos religiosos. A relação 

transborda as barreiras apenas do terreiro e da religião, mas acabam, de fato, criando um 

novo vínculo de amizade e companheirismo. 

É possível observar que antes dessa relação de pertencimento das pessoas com o 

terreiro havia uma relação profissional com o sacerdote. Se uma pessoa estava com 

problemas e precisava de ajuda, essa mesma pessoa procurava o sacerdote com 

finalidade profissional, onde ele assumiria a postura profissional. Posterior ao processo 

de realização de serviços rituais, caso precisasse, a relação com o sacerdote ou é 

desfeita, como por exemplo, pessoas que terminam seus serviços e não voltam a ter 

contato com o sacerdote, ou em outra possibilidade, acontece à mudança de uma relação 

profissional com o sacerdote para uma relação pessoal.  

O sacerdote não estaria mais prestando um serviço, mas sim dando conselhos e 

ajudando enquanto amigo, é evidente que caso a pessoa precisasse de serviços rituais 

posteriores a situação de cliente, o sacerdote poderia realizar os serviços, mas caso 

houvesse gastos ele informaria para que possam suprisse as demandas exigidas nos 

rituais. 

Com esse novo aspecto, as pessoas mudam o ponto de vista sobre o serviço 

ritual, não colocam mais toda a responsabilidade do ritual para o sacerdote, pois estas 

pessoas já possuem um vínculo com o sacerdote e com a religião, o que se passa é que a 

noção de ritual e fé se percebe de forma conjunta. 

Em todos os serviços rituais os sacerdotes precisam que os consulentes tenham 

pensamentos positivos e creiam que o ritual surtirá o efeito desejado, e os sacerdotes 

esperam que seus consulentes tenham esse tipo de pensamento positivo. Mas, quando o 

indivíduo já conhece os procedimentos rituais, crer na magia não é apenas o querer que 

seu objetivo seja alcançado. O crer na magia, agora, é saber que está aprendendo 

preceitos daquela religião e está compartilhando de sua tradição, o que de forma direta 

quer representar sua conexão com o ambiente que está inserido. 

Mas, se naquele momento, enquanto consulente, a religião estava sendo deixada 

de lado para dar espaço para a prática ritual enquanto utilitária agora esta passa para 

segundo plano, onde, a religião assume a posição de objeto de contemplação. O 
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indivíduo não está ali pela prática ritual para alcançar seu objetivo, nem está ali por 

estar enfrentando algum tipo de problema pessoal, mas as pessoas então presentes 

naquele espaço por partilharem de uma mesma crença. 

Neste caso, a magia não será vista como “anti-social” como citada por Pierucci 

(2001) pela ideia de esta não proporcionar a formação de uma “igreja” como discutida 

por Durkheim (1975). O que também é descrito por Lísias Negrão (1996) ao 

desenvolver sua pesquisa dentro de uma perspectiva da moral durkheiminiana e ética 

weberiana com relação à magia e a religião dentro da umbanda. 

Existindo uma diferenciação latente entre as religiões afro-brasileiras e outras 

religiões, dentro de outras práticas religiosas “essas religiões pressupõem um 

envolvimento doutrinário, ético, moral, em direção à conversão e adesão ao grupo 

religioso (...)” (PRANDI, 1991, p. 27), o que não acontece dentro das religiões afro-

brasileiras. Uma pessoa pode frequentar um ilê sem um envolvimento doutrinário ou 

sua conversão. Como foi dito em uma entrevista por Pai Salvino “o ilê funciona como 

uma escola, a pessoa chega e aprende, caso ela queira”. O processo de iniciação dentro 

das religiões afro-brasileiras é feito posterior ao processo de conhecimento sobre seus 

preceitos e sobre sua tradição. 

A magia no candomblé e umbanda não vai exigir a conversão daqueles que 

recorrem aos seus serviços, será apenas uma forma utilitária de fazer a utilização dos 

serviços que estão sendo disponibilizado, o que não vai acontecer em outras religiões. 

Primeiro, pela ausência de uma forma direta de lidar com esse tipo de assunto, em 

questões de objetivos diretos e centrais para serem alcançados e, posteriormente, outras 

religiões trabalharam com códigos de exigência de filiações.  

Uma diferenciação latente dentro da estrutura das diferentes religiões, em muitas 

delas, não existirá a prática ritual que se tanto pode ser observado nas religiões afro-

brasileiras. O que quero dizer é que em muitas religiões o processo de busca de 

pedidos/desejos/necessidades de cada fiel é realizado unicamente por esse, sua fé e seu 

deus. A busca por seu desejo dependerá de seu “estado de espírito” de como esse se 

relaciona com sua espiritualidade, com seu deus e sua religião, sem a necessidade de um 

ritual ou a agência de um sacerdote. 

Lísias Negrão em seu livro Entre a cruz e a encruzilhada dispõem de um 

momento em que discute questões referentes ao encantamento e desencantamento com 

relação a terreiros de umbanda em São Paulo. Uma das questões do encantamento é que 

de acordo com (NEGRÃO, 1996, p. 328) “os pais-de-santo vivem, pois, imersos em 
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seus mundos religiosos e encantados”, isso se da pelo universo religioso, de acordo com 

os sacerdotes que fizeram parte desta pesquisa, viver o Orixá é viver a religião, é o que 

dá sentido para tudo. Crendo na força dos elementos da natureza e nos poderes das 

entidades, o crer na magia da religião enquanto potência para o mundo é percebido 

como um atrativo para viver a religião. 

Mas, não é somente isso, esse processo de encantamento pode ser percebido pela 

ausência de uma moral e ética cristã que são exigidas em outras religiões, apesar de 

Negrão (1996) ressaltar em sua pesquisa sobre a moral cristã dentro da umbanda ao 

ponto de chegar a mostrar uma preferência dos interlocutores umbandistas por uma 

prática católica, do que a própria noção de preceito umbandista. Mas, o conforto de 

permanecer dentro da umbanda sem o julgamento da dicotomia de céu e inferno, 

salvação e pecado, funciona como um atrativo para as religiões afro-brasileiras e é 

evidente que existem os tabus dessas religiões, ou seja, preceitos que devem e não 

devem ser realizados de acordo com sua entidade cabocla ou Orixá, mas são tabus 

exigidos apenas para aqueles que já foram iniciados no santo. 

 

4.4. Axé é coisa séria: A criação de laços com a religião 

 

O caso apresentado a seguir refere-se a uma família que faz parte do ilê de Pai 

Nilé. “Chegamos como clientes. Vimos e vemos um ótimo resultado e na casa ficamos” 

– disse Roseni. O ver bons resultados pode ser lido como o alcance dos objetivos que 

fizeram com que fossem e continuassem no terreiro. O bom resultado gerou também 

uma espécie de confiança entre os membros da família e o pai-de-santo. 

Dona Roseni passou quase 30 anos vinculada a outro terreiro. Começou a 

frequentar as religiões afro-brasileiras com oito anos de idade. Porém, depois de alguns 

contratempos resolveu mudar de ilê. Participando hoje da família de santo de Pai Nilé, 

juntamente com sua família. 

Logo que iniciei a pesquisa conheci uma família que estava frequentando a casa 

de Pai Nilé, cheguei a pensar que eram membros da casa há bastante tempo. Mas foi 

possível acompanhar alguns momentos importantes dessa família. Quando perguntei 

para dona Roseni sobre - o que esperava da religião enquanto cliente - obtive o seguinte 

comentário – “como cliente era na expectativa de dar tudo certo no que procurávamos 

resolver, e com muita esperança no resultado, sempre confiando, e depois de fazer parte 

da família. Mas que hoje tem a certeza que é abençoada e protegida pelos Orixás.  
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Dona Roseni (mãe), Nonato (companheiro), Nise (filha) e José (filho), todos 

fazendo parte da família de axé de Pai Nilé, quando conheci essa família presenciei Nise 

sendo escolhida para iniciar seu Orixá durante uma festa de caboclo, e vi o dia que o 

Jose foi levantado para fazer parte da família de axé dentro da hierarquia. Mas o 

primeiro contato com o terreiro se deu pela necessidade de serviços rituais para o Sr. 

Nonato, “mas antes deles dois foi Nonato que começou. Primeiramente, chegamos para 

tratar dele. Que estava muito carregado de coisas ruins, essas mandadas por (...)” – 

Disse Roseni. 

“Pai o tratou. E logo vimos a grande volta por cima que ele deu. Tudo melhorou 

na vida dele. Junto com a gente as crianças sempre iam ao terreiro nesse tempo de 

tratamento dele” explicou dona Roseni. O fato das crianças sempre irem para o terreiro 

fez com que o contato com a religião fosse de forma direta e constante o que 

proporcionou a criação de um vínculo com a família de santo.  

Nise ficou encantada com a religião e bem cedo pediu para iniciar. 

 

E logo minha filha foi se encantando com isso tudo, e de verdade, nem 

eu mesma esperava pela decisão dela ainda não (...). Como ela tava 

decidida a se iniciar. Eu e Nonato conversamos com ela para tentar 

explicar que era cedo. Mesmo assim ela insistiu em estar decidida. E o 

que nos restou foi apoiar. E tudo foi perfeito... Desde o inicio ao fim. 

(Roseni, Macapá, fevereiro 2019). 

 

Nise teve sua iniciação com 10 anos de idade. Enquanto Nise já fez sua iniciação 

o Sr. Nonato, por enquanto, só trabalha com entidades da umbanda, planejando 

futuramente fazer a iniciação no Orixá. 

 

Figura 5 - Saída de Iaô 

 
     Fonte: Roseni (2018) 



   

124 

 

Já seu filho, José, com nove anos já foi suspenso, ou seja, foi escolhido por uma 

entidade para ocupar um lugar na hierarquia da família de santo. Sendo suspenso em 

uma festa de caboclo do Capangueiro Real, caboclo incorporado por pai Nilé. Mas 

ainda não há uma data para sua iniciação, “Mas ainda vamos organizar a feitura dele. 

Logo depois do Nonato. ainda precisa ver o jogo se será Ogan ou Axogum. Ogan que 

toca, Axogum que corta os animais nos sacrifícios” informou dona Roseni. 

Para dona Roseni a iniciação dos seus filhos é muito importante e um momento 

de orgulho, ver as crianças querendo iniciar na religião, dedicadas para compreender 

cada significado.  

Lembro-me de José, no dia que foi suspenso pelo Capangueiro Real, sentou-se 

em um banco e enquanto os pontos de caboclos estavam sendo cantados, o pequeno 

pegou o Agogô
10

 e estava tentando acompanhar o ritmo e em momentos o Capangueiro 

Real estava ensinando como tocar. 

 

Figura 6 - Caboclo Capangueiro Real 

 
Fonte: Pai Nilé (2019) 

 

 

Outro caso é o de pessoas que conhecem a religião por curiosidade, como é o 

exemplo a seguir, Aline recebeu um convite de uma amiga para conhecer o terreiro de 

                                                 
10

O agogô é um instrumento musical que é utilizado tanto na umbanda quanto no candomblé, compõem-

se de cones ocos, ou cocos ocos que são batidos com uma pequena baqueta para fazer o acompanhamento 

dos cânticos das cerimônias. 
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Pai Nilé, nunca antes havia entrado em um terreiro ou tido contato com as religiões 

afro-brasileiras, - “ela perguntou se eu queria conhecer, disse que queria aí eu fui”.  

Perguntei como havia sido sua primeira experiência em um terreiro, “Foi numa 

sessão de sábado, no início fiquei com medo, era tudo novo para mim. Porque os 

caboclos pra incorporar é um tanto estranho pra quem não conhece, nesse mesmo dia 

que conheci dona Mariana”. Conhecer a cabocla Mariana tornou-se um marco nas 

lembranças de Aline por ter sido seu primeiro contato com o terreiro e pela irreverência 

da entidade.  Naquela noite, Aline criou um laço afetivo com a entidade, como também 

com a religião. Aline fala que até hoje a dona Mariana nutri um grande carinho por ela.  

Outro ponto a ser observado sobre Aline é que o medo existiu nos primeiros 

contatos com os rituais da religião, em especial com as incorporações, mas que com o 

passar do tempo foi naturalizando tudo que estava vivenciando, resultando até no 

contato e afinidade com uma entidade. 

Aline foi à primeira vez em um terreiro no ano de 2009, teve sua confirmação 

feita no mesmo ano e a execução de sua iniciação como filha da casa dia 09 de 

dezembro do mesmo ano. O que chamou minha atenção nessa narrativa é que o 

processo de iniciação se deu de forma muito rápida, para tentar compreender, perguntei 

como as coisas se desenvolveram - “bom, no começo eu não queria ser confirmada, eu 

comecei na umbanda, porque lá segue assim, já fui conhecer o candomblé depois”. O 

terreiro de Pai Nilé é misto de umbanda e candomblé, mais voltado para a umbanda. 

A partir do contato com a cerimônia de umbanda e o contato com uma entidade, 

Aline se encanta pela reunião começando a frequentar cada vez mais o terreiro até ser 

chamada para iniciar. Após começar a frequentar o terreiro, Aline informou ter ficado 

seis meses como cambona
11

, - “eu fazia de tudo, cuidava das coisas do pai de santo, 

fazia as comidas dos Orixás, cuidava quando estavam recolhidos, dos erês”. 

Depois de ser cambona na umbanda, posteriormente, Aline tornou-se Ekedi da 

casa, “Fui suspensa por Oxum, da yá kekerè da casa, durante uma saída de ogã e 

Ekedi”, com isso entrando para a hierarquia da casa assumindo funções. Quase dez anos 

depois, Aline diz que não pensa em deixar a religião, que quanto mais conhece mais se 

sente ligada a religião.  

                                                 
11

  Cambona, Cambone, Cambono, termo utilizado para referenciar o médium que normalmente não 

incorpora, mas que detém uma função essencial dentro do terreiro. Enquanto Ekedis, no candomblé, são 

mulheres que zelam pelo Orixá, combone podem ser homens e mulheres que trabalham na organização do 

terreiro e auxiliam os pais de santos, médiuns e entidades. 
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Todas as vezes que conversei com algum membro da família de santo tive 

discursos contemplativos direcionados ao amor por fazerem parte das religiões afro-

brasileiras, mas também, sempre no discurso sobre fazer parte de uma comunidade, 

ajudar na casa, dar assistência ao sacerdote. O sentimento de pertencimento à religião 

está estritamente ligado ao sentimento de união, de membro que faz parte de uma 

estrutura, responsáveis por ações para o funcionamento de um sistema, nesse caso, 

religioso. 

A relação com a religião não é apenas frequentar, iniciar e ir embora. Existem 

preceitos e obrigações que devem ser cumpridos e dentro de uma hierarquia que 

funciona, também, como meio de organização. O sacerdote é encarregado de manter o 

funcionamento do ilê, sendo a maior autoridade religiosa presente naquele espaço. 

Assim como o sacerdote dever ter o máximo de atenção durante os processos de 

iniciações e de outros rituais. As iniciações devem ser feitas com bastante cuidado, pois 

o universo ritual afro-religioso é composto de muitos detalhas complexos que devem ser 

interpretados de maneira correta. 

 

Todo o ‘conhecimento’, todo o corpo do ‘fundamento’ do candomblé 

está limitado ao rito. Quando se põem em questão uma determinada 

prática, o que importa é saber se a folha que foi utilizada no rito é a 

folha certa ou não. Se o animal abatido é o mais apropriado ao paladar 

do Orixá (PRANDI, 1991, p.152). 

 

Pai Salvino narrou uma situação que ocorreu em seu ilê. Pai Salvino começou a 

preparar uma iniciação para a saída de uma filha de Oxossi, já havia realizado alguns 

Ebós, obrigações e outros rituais que precisavam ser feitos direcionados para o 

respectivo Orixá. Então o sacerdote foi fazer a confirmação de Oxossi nos búzios e ao 

jogar não obteve resposta do Orixá, mas sim de Iansã Balé.  

 

Eu disse: bom eu vou ter que tirar aqui todas as provas então eu tirei e 

liguei para lá para o pai de santo do Rio de Janeiro, para casa do meu 

pai, e falei que eu recolhi essa média e tal, tal, queria que você jogasse 

os Búzios, mas eu não disse pra ele que Orixá tinha dado e o que eu 

tinha recolhido, ‘queria que o senhor jogasse para mim’ aí ele 

perguntou se tava com contra egun eu disse que estava assim aí ele 

jogou e disse que dava Iansã Balé  com Oxossi quase eu morro do 

coração, disse que não era possível eu já tinha recolhido Oxossi. (Pai 

Salvino, Macapá, fevereiro 2019). 
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 Após uma primeira confirmação, Pai Salvino entrou em contato com um 

segundo sacerdote. 

 

“Bira, eu queria que você jogasse para minha filha, que eu quero tirar 

a confirmação” o Bira perguntou qual era o santo dela, eu disse “não 

sei, o senhor que vai tirar a confirmação” ele disse “olha meu filho, 

aqui nos meus Búzios, não significa que você vai seguir pelos meus 

Búzios, mas aqui da Iansã Balé com Oxossi. (Pai Salvino, Macapá, 

fevereiro 2019). 

 

Segundo Pai Salvino, Oxossi veio na frente porque quem mandou foi Iansã, ela 

mandou ele para preparar o caminho, mas ele veio como se fosse o dono da cabeça da 

futura iniciada, mas não era para ele. Quando todos os caminhos foram abertos e tudo 

preparado Iansã veio.  

Essa situação foi considerada como surpreendente para o sacerdote, não sendo 

comum acontecer. Segundo o sacerdote, o caso serve como exemplo para mostrar como 

o processo de iniciação necessita de bastante atenção para a realização dos rituais e 

observação dos detalhes.  

Muitas pessoas pensam que em uma consulta simples ao jogo de búzios já 

podem ter a absoluta certeza de qual Orixá é dono de sua cabeça, mas o exemplo mostra 

que para termos certeza é necessário o desenvolvimento de todos os rituais que 

compõem o processo de iniciação. Pai Salvino completou sua narrativa explicando que 

o processo de iniciação deve ser feito com bastante atenção e cuidado, pois existem 

muitas situações que precisam ser vistas minuciosamente, assim como, a importância de 

acionar outros sacerdotes para ter a certeza do que está sendo feito. 

Pertencer a uma família de santo não é apenas ir a um determinado ilê, tomar 

benção de um sacerdote ou saber como funciona os rituais. A iniciação nas religiões 

afro-brasileiras possui um maior significado, uma nova vida, um novo pertencimento. 

Um dia Pai Salvino falou “o terreiro é uma escola, a melhor escola”. A cada dia os 

membros da família de santo aprendem alguma coisa, deveres, obrigações, preceitos, 

ensinamentos, cânticos, comidas, orações e muitos outros pontos dessa vasta religião. 

Em certa ocasião, em casa de Pai Nilé, ainda presenciei certa situação em que 

uma Ekedi comentou sobre não está usando seus fios contra Eguns, no caso, braceletes 

feitos de palha que agem contra espíritos negativos. A mesma Ekedi completou dizendo 

que iria fazer outro fio para que o Pai colocasse em seu braço. A partir daquele 
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momento começou o sermão do Pai, não voltado para sua Ekedi, mas direcionado a toda 

a família de santo que estavam ali e até para quem não estava.  

No momento, tinham duas Ekedis, um erê incorporado, e mais duas pessoas, não 

contando comigo. O discurso voltou-se para o comportamento daquelas pessoas que, de 

uma forma ou de outra, teriam ido até o Pai Nilé em busca de auxílio e não estariam 

mais junto ao terreiro, assim como, filhos que iniciaram em seu ilê e que, 

posteriormente, ausentaram-se daquele ambiente. 

“Quem serve a quem?!” - disse o Pai, continuando - “Dentro do axé as pessoas 

servem ao Orixá, o Orixá por si só possui luz própria, ele apenas faz nossa luz continuar 

acesa”. O discurso iniciou com essa pequena reflexão, sendo referente ao ato das 

pessoas acenderem com frequência velas para seus Orixás, de preferência, seria 

semanalmente de acordo com o banho de ervas, mas sem algo prescrito dentro de datas 

estipuladas. A questão a ser entendida é que deveria existir um sentimento de obrigação 

referente a acender uma vela para a entidade. Onde as pessoas devem entender, segundo 

o sacerdote, que o Orixá enquanto uma entidade não precisa de luz, mas que a vela é 

algo que servirá para a própria pessoa.  

Pai Nilé observou que muitas pessoas encontram a prosperidade, mesmo que 

seja de forma mínima, como a troca de um celular, um emprego, um transporte novo, e 

ao conseguirem determinados bem, acabam por se afastar do Orixá. Coisa que segundo 

o Pai, não vai afetar de forma alguma o Orixá, mas sim a própria pessoa. A gratidão e 

reverência à entidade deve ser de forma constante, receber o axé, tem por retorno à 

servidão ao Orixá - “da mesma forma que o Orixá impulsiona a pessoa para frente ele 

puxa a pessoa para trás”. 

“Quem é quem dentro do axé? Cada desenvolvimento em seu tempo, quando 

alguém pagar sua obrigação de 21 eu estarei com 42, ninguém pode ser igual a mim, 

cada um tem seu período singularmente” – Disse o sacerdote. Pai Nilé falou sobre a 

busca de um bem estar dentro da vida de terreiro, onde ninguém pode ser comparado 

com outro ou competir, pelo fato de que cada um tem sua idade de terreiro diferenciada 

do outro e por se aplicar mais ou menos a suas obrigações com o santo. 

“Quem faz o destino?” - Pai Nilé falou sobre a salvação no candomblé ser diária, 

“ao contrário dos cristãos, quem vive à religião afro, procura a salvação diária e não 

pensando em um futuro divino”. Essa frase foi falada referente aos preceitos a serem 

feitos diante de uma vida no axé, sobre o comportamento de muitas vezes um ou outro 

membro querer ter mais destaque dentro da casa. Até mesmo sobre a prosperidade e 
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posteriormente um esquecimento diante de suas obrigações. Mas em determinado 

momento o pai disse que “se alguém cortar o dedo, isso foi o destino, não foi culpa do 

Orixá, nosso destino está escrito, nós só seguimos”. 

A fala do pai-de-santo é importante por significar uma forma de manter a ordem 

e até mesmo o cumprimento dos preceitos como devem ser feitos. O sacerdote deixa 

evidente que, muitas vezes, as pessoas deixam de tomar os cuidados que deveriam 

relacionados aos seus preceitos religiosos, pessoas que acabam esperando coisas a partir 

de sua fé, mas sem realizar os preceitos exigidos pelos rituais para que alcancem seus 

objetivos. 

Figura 7 - Família Sangue Azul 

 
Fonte: Pai Nilé (2018) 

 

 

A doação pessoal dentro do ilê é fundamental para o bom funcionamento de 

tudo, em cerimônias, rituais, ou até mesmo na organização cotidiana da casa. O 

compromisso de fazer parte de um terreiro, ter o compromisso em colher ervas, preparar 

banhos, tocar instrumentos, saber iniciar as canções, são diferentes elementos que 

compõem uma família de santo e que devem ser administrados com compromisso e 

seriedade. 

Dona Roseni comentou sobre a quantidade de pessoas que chegam ao ilê sem o 

compromisso com a religião - “é que nos dias atuais você encontra muita gente 
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querendo ser do axé. Se deslumbra pelo que vê. Mas claro, nem todos são para o axé... 

assim como o axé não é para todos”. O que muitas pessoas não compreendem é que por 

trás, por exemplo, de um gira de caboclo ou um xirê no candomblé, existe uma grande 

dinâmica e organização para que a festa seja realizada como deve ser, com respeito pela 

hierarquia e função que cada pessoa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A etnografia envolvendo práticas rituais, sacerdotes  e clientes nos terreiros de 

Macapá possibilitou à reflexão e compreensão de como é acionada e produzida a 

experiência coletiva diante da magia nas religiões afro-brasileiras, assim como a relação 

dos indivíduos com aspectos rituais afro-religiosos. A importância de levar em conta os 

diferentes atores sociais para a construção da análise possibilitou compreender a magia 

a partir de diferentes aspectos. 

Nesta pesquisa, podemos observar que a inserção do candomblé no Amapá deu-

se a partir da procura por serviços rituais afro-religiosos. Importante evidenciar que a 

crença em rituais alocados enquanto mágico-religiosos já fazia parte da tradição do 

povo amapaense o que foi observado diante das práticas de cura através de rituais de 

benzeções e de pajelanças caboclas. A magia já se fazia presente enquanto forma de 

lidar com o inesperado. 

Os aspectos mágicos das religiões afro-brasileiras é um dos mais fortes atrativos 

para que novas pessoas conheçam a religião. A magia perpassa por diversos aspectos 

desse sistema religioso, onde todos os símbolos detém um relevante significado para a 

compreensão da tradição afro-religiosa. 

O universo que compõem a magia agrega terreiros, sacerdotes, clientes, búzios, 

ebós, sacralização de elementos, amuletos, banhos, festas, relações pessoais e qualquer 

outra dimensão que possa estar ligada ao universo afro-religioso. O que faz com que 

cada vez mais pessoas recorram ao contato de um sacerdote tanto para rituais como para 

conhecer um pouco mais da tradição, fato que podemos associar ao “encantamento” 

diante da religião. 

A magia é um fenômeno social, mas com conceitos e percepções individuais ou 

coletivas, pois, dependendo do grupo ao qual a pessoa está alocada, essa conceituação 

formula-se diante de suas necessidades e experiências, o ver, sentir, vivenciar aquilo 

que de uma forma é caracterizado como magia dentro das religiões afro-brasileiras. No 

entanto, não devemos esperar que um consulente que utilize os serviços rituais afro-

religiosos em apenas um momento, para alcançar determinado fim, perceba a magia da 

mesma forma que um sacerdote afro-religioso que já está na religião desde sua infância.  
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Pai Nilé afirmou que “a magia nasceu para todos, mas nem todos nasceram para 

magia” Ao mesmo tempo em que um sacerdote diz que a magia é para todos, mas nem 

todos são para magia, podemos observar um breve plano de como a magia deve ser 

compreendida, ou melhor, quais as formas que pode ser compreendida. Existe então 

uma dicotomia na própria conceituação de magia. Uma magia que estaria disponível 

para uns, e uma magia para outros, no desenvolvimento do texto fez-se presente essa 

distinção. Observamos então a magia utilitária que pode servir a todas as pessoas. Mas 

temos a magia da religião, a mesma que compõem a coletividade, esta magia estaria 

somente para aqueles que aceitassem a religião como sua. 

Situações diversas proporcionam o contato com as religiões afro-brasileiras, seja 

por problemas pessoais que cada um pode enfrentar, seja pela crença e admiração em 

conhecer a fundo a tradição ou pela transição a partir da oportunidade de conhecer a 

religião a partir de uma experiência comercial. Decorrente do contato, é possível o 

sentimento de pertencimento, de querer fazer parte daquele universo, deixando de lado o 

aspecto mágico e comercial que, em primeiro momento, foi o que fez o contato 

possível. 

Para os consulentes, que são desvinculados das religiões afro-brasileiras, a 

magia é percebida apenas como uma forma utilitária, onde esperam que essa seja 

realizada para alcançarem seus objetivos, percebendo o sacerdote como o agente que 

estará sendo o intermediador entre o desejo e a realização, e os ritos que deverão 

resultar de forma positiva para aquilo que se espera. O consulente não tem e não deve à 

religião um comportamento moral e muito menos de pertencimento acabando por nutrir 

apenas o desejo de querer que seu desejo seja atendido, independente do ritual realizado 

ou até mesmo de entender como esse funciona. 

A magia para os sacerdotes e membros já iniciados nas religiões afro-brasileiras 

é percebida de outra forma, conceituada enquanto axé, ou seja, toda e qualquer energia 

que pode ser percebida de forma sobre-humana para determinado fim, seja em um 

ritual, seja em momentos, acontecimentos ou em simples saudações. O axé é percebido 

como o mana, força que permeia os ambientes e detém poderes. Para essa categoria, 

ficou evidente que a relação entre religião e magia enquanto mercadológico ficou em 

segundo plano. Ao conhecer os preceitos religiosos e as dimensões culturais da religião 

as pessoas acabaram por ficar em uma posição de fiéis e não mais de sujeitos inspirados 

pelo potencial mágico-religioso.  
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Em primeiro instante, o fato de a religião ser considerada uma saída para os 

problemas a partir de sua magia, a partir de sua prática ritual, seus serviços, em segundo 

plano esse caráter se apazigua dando lugar a uma crença geral em todos os elementos 

religiosos.  

Entretanto, o caráter de procura pelo serviço desaparece? Logicamente que não, 

mas agora, aquela pessoa que era consulente em um momento, encontra-se em outra 

posição, caso enfrentem problemas podem resolver dentro do seu próprio círculo 

religioso/familiar, se enfrentam problemas, pedem para o sacerdote jogar os búzios e 

fazer um Ebó, vão realizar suas próprias oferendas a partir dos conhecimentos 

adquiridos. O caráter comercial da religião é dissolvido diante da relação íntima com o 

próprio corpo religioso que fazem parte. 

Proponho pensar que a magia possibilita um elo que cria, a partir de crenças 

comuns, uma comunidade. A magia funciona enquanto forma atrativa que proporciona 

o contato com outros símbolos que constituem a religião. A frequência em um ilê, em 

festas de Orixás e caboclos, a participação em giras, e posteriormente, a iniciação, foi 

observada como uma questão de tempo, mas que a partir dos serviços rituais que as 

pessoas se agregam enquanto filhos de santo e simpatizante afro-religiosos. 

Os rituais nas religiões afro-religiosos podem ser vistos enquanto o contato com 

o sobrenatural, com entidades e forças exteriores. Pensar de que o encantamento pelo 

mundo afro-religioso permite que as pessoas possam iniciar o vínculo. Mas vale 

observar que acionar rituais mágicos não significa que esses necessariamente devem ser 

feitos de forma privada, como exposto na antropologia clássica, ou apenas com a 

observação daqueles que compartilham daquela religião.  

Nem sempre os rituais e cerimônias que são consideradas pelos sacerdotes como 

detentoras de magia são realizadas de forma privada. Como exemplo, podemos observar 

as giras realizadas em terreiros de umbanda que são abertas ao público. Nas giras é 

comum defumações, atabaques, incorporações, coisas que, segundo os sacerdotes, 

detém potencial de magia. Outro exemplo são os xirês de Orixás em terreiros de 

candomblé, cerimônia em que os Orixás descem em terra e abençoam a comunidade 

com seu axé.  

Como último exemplo, estava presente em uma festa de caboclo aberta ao 

público e inesperadamente chegou uma criança, acompanhada de seus pais, passando 

mal. Um dos membros da casa perguntou o que estava acontecendo e a mãe da criança 

falou que queria uma “benzeção” para seu filho. Um dos religiosos foi atendê-los. 
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Enquanto a festa estava acontecendo, o religioso colocou uma cadeira para a mãe sentar 

com a criança ao lado da porta, colocou uma vela no chão, um copo de água, algodão, e 

começou a fazer orações e ao mesmo tempo passando ervas no corpo do doente. Após 

alguns minutos, o ritual terminou, a vela foi apagada e a água foi jogada no lado de fora 

do terreiro. Esse ritual de cura tem como finalidade estabelecer a saúde das pessoas. Um 

ritual considerado como mágico pelos religiosos, mas que não teria problemas em ser 

feito em público. 

Dependendo do ritual e da permissão dada pelos religiosos, a observação do 

ritual mágico por outras pessoas não faz com que este deixe de ter sua eficácia e 

eficiência. Alguns rituais tendem a ser privados, mas a conceituação de magia perpassa 

por outros campos, alocando a magia no cotidiano da vida religiosa. Não devemos 

considerar a magia a partir de uma dicotomia entre público e privado, existem ações 

consideradas enquanto detentoras de magia que são realizadas diante de um público que 

ultrapassa a filiação ao terreiro. 

Com o pensamento de que, com a presença de auxiliares e telespectadores, o 

ritual passa de uma esfera privada para o âmbito público, ou em outras palavras, o ritual 

não estaria sendo secreto. Se um Ebó específico, ligado à purificação de energias 

negativas, pode ser realizado a luz do dia, essa possibilidade acaba por ultrapassar 

questões de associação da magia com a penumbra da noite. A magia reaparece como um 

espaço de constituição de coletividades pela partilha de determinados pressupostos 

sobre o funcionamento do cosmos e a possibilidade de intervenção sobre ele. 

Não estou dizendo que todos os rituais podem ser feitos a qualquer momento do 

dia. Inclusive, posso afirmar que dependendo do ritual será exigido um momento 

específico. O que coloco em questão, neste ponto, é que a teoria antropológica clássica, 

digo em Marcel Mauss e Émile Durkheim, os atos mágicos são associados à noite, ao 

reservado, ao privado. E que nas religiões afro-brasileiras, no contexto desta pesquisa, 

levando em conta a umbanda e candomblé, as práticas associadas à magia, a 

manipulação das forças da natureza, podem ser acionadas independente do horário. 

Pensando na magia enquanto poder que emana dos elementos da natureza por 

meio dos médiuns, que por sua vez têm suas preparações com suas iniciações nos cultos 

dos Orixás, essa magia independe da relação do dia ou noite, mas depende do trabalho 

do sacerdote, da aceitação dos adeptos por esses serviços e da vontade de seu Orixá e 

caboclo. Os trabalhos podem ser realizados na luz do dia, como podem ser feitos sob o 
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luar. O que estará em jogo não será a questão do momento do dia, mas sim a técnica e 

relação do sacerdote com o plano espiritual e divino. 

A magia funciona como uma das fontes legitimadora das religiões afro 

brasileiras, apresentando a ideia de que a religião e a magia relacionam-se de forma 

complementar. Por fim, o universo cultural afro-religioso possibilita uma vasta gama de 

pesquisas e interpretações sobre seus símbolos e significados, tal como, a antropologia 

torna possível a análise dos fenômenos religiosos, abrangência de teorias e a expansão 

de conceitos a partir do exercício etnográfico em diferentes culturas.  
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