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RESUMO 

 
Este trabalho tem como finalidade desenvolver uma pesquisa acerca do transe/transe 
místico no Candomblé de Rito Nagô. O autor vai ao encontro do seu percurso como 
Bàbáláwo e Olórisá, com inserções/iniciações na Tradição de Ifá na Nigéria/África e no 
Candomblé do Brasil. O Bábálawo não cede ao pesquisador e nem tampouco o 
pesquisador cede ao Bàbálawo: eles são um só, em busca da compreensão do transe 
místico – conceito elaborado pelo antropólogo francês Roger Bastide – no Candomblé. 
A dissertação coloca em evidência o conceito de transe místico para questionar as 
diversas formas de conceituações acerca do transe, no Candomblé. No cerne do transe, 
está a própria vida mística, produzida por Bastide, a partir de suas inserções e 
interlocuções no universo dos candomblés. Reconhecendo que esse autor continua 
servindo de ponte na produção de novos saberes na antropologia, a presente pesquisa 
não busca apenas reproduzir Bastide, mas levar as contribuições de sua teoria para além 
das pesquisas que, no passado, animaram-no. Assim, propomos uma continuidade e 
novas produções, tendo em vista que o Candomblé ainda tem muito a dizer sobre elas. 
Propomos deixar o trabalho aberto, mas não sem conclusões. Nossas conclusões 
assumem duas perspectivas: retomar o estudo acerca da antropologia do transe e 
identificar noção de pessoa e corpo desencadeados pelo transe místico no Candomblé.  
 
Palavra-chave: transe, rito, Candomblé, Roger Bastide, corpo, pessoa    
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RÉSUMÉ 
 

Ce travail vise à développer une recherche sur la transe / transe mystique du Candomblé 
de Rito Nagô. L'auteur rencontre son chemin comme Bàbáláwo et Olórisá, dans leurs 
insertions/initiations dans la Tradition Ifá au Nigeria/Afrique et au Candomblé au 
Brésil. Le Bábálawo ne cède pas au chercheur et le chercheur ne cède pas non plus au 
Bàbálawo, ils sont un, cherchant à comprendre la transe mystique – un concept 
développé par l'anthropologue français Roger Bastide – chez le Candomblé. La 
dissertation met en lumière le concept de transe mystique pour interroger les différentes 
formes de conceptualisation de la transe, chez Candomblé. Au cœur de la transe se 
trouve la vie mystique elle-même, produite par Bastide, à partir de ses insertions et 
interlocutions dans l'univers des candomblés. Reconnaissant que cet auteur continue de 
servir de pont dans la production de nouvelles connaissances en anthropologie, la 
présente recherche cherche non seulement à reproduire Bastide, mais à porter les 
apports de sa théorie au-delà des recherches qui, dans le passé, l'ont animé. Ainsi, nous 
proposons une continuité et de nouvelles productions, sachant que Candomblé a encore 
beaucoup à dire à leur sujet. Nous proposons de laisser les travaux ouverts, mais non 
sans conclusions. Nos conclusions supposent deux perspectives: reprendre l'étude de 
l'anthropologie de la transe et identifier la notion de personne et de corps déclenchée par 
la transe mystique du Candomblé. 
 
Mots-clés: transe, rite, Candomblé, Roger Bastide, corps, personne 
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Já havia me definido: aquele que gira em torno de  
todos os abismos, para sentir a sedução de suas vertigens,  

mas que se amarra bem ao mastro do navio;  
deseja-se ouvir as sereias, mas não se afogar.  

 
Roger Bastide, “Réflexions sur une agitacion” 
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Apresentação e introdução  

 
Cumprindo o cerimonial e a ética necessária ao transitar nesse mundo tão rico 
de sinais, de interpretações particulares, venho começar o livro como deve ser, 
pedindo agô, pois agô é licença. Assim, peço licença a esse território que tanto 

experimento, vivo e interpreto, que é o afrodescendente, sentindo-me 
profundamente comprometido, militante e apaixonado por esse axé que move, 

comove, faz existirem o mundo e as coisas do mundo [...].  
Por tudo isso, novamente agô (Lody, 2005, p.18). 

 
 

Axé sem fim! 
Com as bênçãos de Orunmila – Ifá, Esú, Sàngó e Osún! 

 
 

AGÔ 
 

 As histórias desta dissertação foram forjadas na luta, no empoderamento 

cotidiano em prol de uma sociedade capaz de acolher as diferenças. Dar voz aos 

conteúdos que vão aparecer nesta dissertação é conceder evidencias ao grito pela 

liberdade de um povo que ainda reclama direitos, espaços, legitimidades e respeito. Por 

isso, o presente trabalho é uma denúncia sobre o racismo e a intolerância que vigoram 

na sociedade, na Universidade, na vida e nas mentalidades.  

 Retomar o debate sobre o transe no Candomblé é fazer jus ao sagrado que 

embala corpos e promove liberdade, em vez de alienação. A liberdade do corpo, a 

liberdade da alma, um corpo livre para existir. O bailado dos Orixás (de Orísá – Orí, 

cabeça + sá, guarda) no corpo em transe do adepto nada mais é do que essa política do 

corpo que, no sagrado, faz-se livre e fortalece a coletividade alicerçada pelos códigos 

que presentificam, na comunidade, a re-invenção da vida e da própria história. Orixá é o 

guardião da cabeça, ou aquele que guarda, protege a vida de um individuo. 

De certa forma, a presente pesquisa também procura resgatar, em grande 

medida, os conteúdos acerca do transe, elaborados ao longo de quase cem anos de 

produção sobre as tradições negras no Brasil. Tais conteúdos surgiram, antes de tudo, 

nas práticas e nos saberes vividos no corpo, através de pessoas cujas vidas foram 

implicadas nas dinâmicas da vida nos terreiros de Candomblé e na prática do transe 

como ritual. São os conteúdos vividos pelo povo de terreiro que fazem histórias e vão 
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dando sentido às coisas. As músicas, as danças, a culinária, o vestuário, os códigos de 

convivência, a liturgia, a linguagem e outros elementos alicerçam aquilo que 

entendemos como Candomblé.  

 Falar dessa experiência com a Tradição dos Orixás é andar para frente, em busca 

do grande sentido das coisas, sobretudo das coisas da vida. Sempre gostei das 

experiências em torno do sagrado, do divino, do transcendente. São os aspectos da vida 

mística que têm sido, já há algum tempo, foco da minha atenção nessa vida e nesse 

viver. Comecei muito cedo: desde pequeno, venho tendo contato com as coisas do 

sagrado. Por incrível que pareça, isso não vem de família. Sei lá, pode ser que seja, mas 

não é. No centro disso tudo, está sim uma família diversa, ocupada com vários tipos de 

misticismos, porém sem muito compromisso com nenhum. Meus pais praticavam o 

catolicismo tradicional, assim como meus avós. E eu, desde cedo, fui inserido nesse 

universo do catolicismo tradicional e devocional. Eram devotos de Nossa Senhora 

Aparecida e faziam peregrinação anual ao Santuário da Santa, em Aparecida do Norte, 

no interior de São Paulo. Meus pais separaram-se quando eu tinha sete anos de idade. 

Meu pai tornou-se ausente – o que possibilitou uma entrada muito forte dos meus avós 

maternos em minha educação/formação. Meu avô era rigido demais e minha avó não se 

importava tanto. Uma tia contribuiu muito com esse processo de educação, sobretudo 

no que se refere à rotina da vida escolar. Minha mãe, após a separação de meus pais, 

precisou entrar no mercado de trabalho. A ausência paterna contribuiu profundamente 

para minha entrada no mundo religioso católico.  

Embora compreenda a participação da minha família na minha aproximação 

com o universo religioso católico, acredito que o chamado a me aprofundar nos 

mistérios sobre as coisas da vida veio mesmo de dentro, até porque ele não é somente 

teórico, ele brota como fruto da minha própria experiência. Ou ainda, pode ser que esse 

chamado venha também da minha própria necessidade de transcender uma simples 

busca de sentido da vida. Ingold (2011) demonstra que seguimos de alguma maneira os 

rastros deixados pelos nossos antepassados, pelas pedras, pelas paisagens de modo 

geral1. Neste sentido, acredito que isso que me impulsiona na vida é fruto, ou melhor, 

vestígio dos meus ancestrais.  

                                                
1 “It has history, forged by the lines drawn in its trajectories that intertwine with the lines of other 
organisms, which may or may not include living beings” (Ingold, 2011, p. 31) [tradução: “ela tem 
história, forjada pelas linhas traçadas em suas trajetórias que se entrelaçam com as lnhas de outros 
organismos, que podem incluir ou não os seres vivos”]. 
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 A experiência religiosa contribuiu e de certa forma contribui para que eu busque 

a realidade presente dentro de mim, profundamente humana, divina e, sobretudo, aberta 

ao sopro da totalidade do sagrado. A cosmogonia iorubá está muito distante da 

concepção de Deus, de sagrado, de divino que se apresenta na tradição judaico-cristã, na 

base do pensamento, no Ocidente. Orixá é algo que vive dentro, é uma força 

potencializada e potencializadora que pertence a nós mesmos, desde sempre. Orixá é o 

humano-divino e o divino-humano de nós mesmos. Eu diria que Orixá é deus dentro de 

nós, que de quando em vez, “baixa” em seus escolhidos para bailar com os humanos.  

 Durante oito anos da minha vida, fui monge beneditino2. A significância dessa 

experiência rendeu-me bons frutos até os dias atuais. Esse foi um aprendizado para vida 

e nela eu nasci várias vezes. As experiências da vida da gente têm algo de fenomenal, 

porque devolvem, ou melhor, entregam para nós a essência das coisas. Percebemos que 

tudo é passageiro, tudo acontece uma vez só, mas pode ser eterno se dermos às coisas o 

sentido que elas requerem. Portanto, ter sido monge beneditino foi, para mim, 

justamente me ocupar desse olhar que me fez voltar para a existência da vida mística 

que está dentro de mim, dentro dos outros, presente a todo instante. 

 Tão valioso foi para mim o caminho percorrido. Em vários momentos, pensei 

em desistir, voltar, mas ainda não era hora, eu sabia e sentia que precisava, naquele 

momento, viver o que era meu e que pertencia tão somente a mim. Muitas vezes, vi-me 

chorando de tanta dor no caminho; porém, sempre tive amparo do sagrado e de pessoas 

caras e queridas. O sagrado, embora desacreditado, continua fazendo laço social na vida 

das pessoas. Há uma compreensão própria sobre ele, que perpassa a vida das pessoas de 

forma bem peculiar. Não podemos nos furtar de que há sempre um conhecimento que 

escapa dessas experiências que, embora sejam individuais, ofertam grandes 

contribuições coletivas.  

Foram Roger Bastide e Michel de Certeau que me despertaram para esse lugar 

de pensar o misticismo ou a vida mística como campo de estudo. Por muito tempo, a 

vida mística ficou aprisionada nos aposentos dos conventos e mosteiros, sendo discutida 

por teológos e pessoas dedicadas a ela. Quando Bastide escreveu, em 1931, “Problèmes 

de la vie mystique”, colocou em questão o misticismo que já havia sido estudado antes 

por Charcot e Ribot. Bastide propôs-se a responder questões pendentes, bem ao estilo 
                                                
2 Monge Beneditino da Ordem de São Bento, uma Ordem Religiosa Católica fundada no século VI por 
Bento de Núrcia, na Itália. Ela possui várias ramificações, porém, o lema de todas é o mesmo: Ora et 
Laborat (Orar e Trabalhar).   



21 
 

bastidiano de ser. Bastide leu muitos autores e avançou em reflexões das quais eles 

mesmos não deram conta. De minha parte, foi sua noção de vida mística/misticismo que 

me animou na elaboração deste trabalho. Bastide entende que uma doutrina filosófica e 

uma experiência psicológica, merecedoras de total atenção, apresentam-se no 

misticismo.   

Na condição de Bàbáláwó da Tradição Africana Iorubá e também Mogbá Sángó 

de uma Casa de Candomblé, vivencio cotidianamente experiências com o transe, seja no 

meu prórpio corpo ou no corpo dos iniciados. Para Bastide, a vida mística (misiticismo) 

está  no cume de qualquer religião. O antropólogo acredita que “o que caracteriza uma 

religião, seja ela qual for, é o estabelecimento de um contato entre o mundo dos homens 

e o mundo do sagrado, o dos deuses ou das forças sobrenaturais” (Bastide, 1973, p. 

293). Bastide empenha-se em elaborar uma sociologia do transe místico, com a intenção 

de provar que o Candomblé possui vida mística como qualquer outra religião. Para um 

Bàbáláwó “os problemas da vida mística” instaurado por Bastide não é um problema. 

Para o Bàbáláwó, assim como para os demais sacerdotes do Candomblé, ou mesmo da 

tradição iorubá, o transe não é uma matéria tão relevante. Não damos muita importância 

ao transe, a não ser a importância que damos a todas as coisas que formam o complexo 

de crenças e ritos da Tradição de Orixá.  

A presente dissertação é sobre o transe místico no Candomblé de Rito Nagô. 

Duas vozes, que podem se tornar múliplas vozes, encontram-se. Há uma bifurcação 

entre o dito do Bàbáláwó e o dito do antropólogo. A bifurcação, na verdade, é uma 

encruzilhada, um lugar para dizer muitas coisas. No centro da encruzilhada está Exú, o 

orixá dos caminhos e da diversidade. Exú presentifica o próprio acontecimento 

epistemólogico porque, para os iorubás, é Exú que permite o dizer, a comunicação. É na 

encruzilhada que se instaura o saber, o do Bàbáláwó, o do antropólogo e os de tantos 

outros interlocutores. O dizer que se impõe é o do “transe místico”, aqui introduzido 

como categoria conceitual elaborada por Bastide (1973), no artigo intitulado “Cavalos 

dos Santos – um esboço de uma sociologia do transe místico”. Não trata de tomar 

Bastide como verdade, mas de colocar seu pensamento em questão. Ou melhor, de 

colocar suas ideias em diálogo com o mundo prático do Bàbáláwó e da vida nos 

terreiros de Candomblés e Egbés de Culto Tradicional Iorubá. O Bàbáláwó aqui serve 

de mote para marcar o percurso do pesquisador autor da dissertação. Pretendo 

evidenciar os dizeres teóricos acerca do transe, colocá-los em questão para que uma 

pesquisa sobre o tema possa avançar no futuro.  
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É uma dissertação sobre conhecimentos – o conhecimento acerca do transe, o 

saber sobre o transe místico no Candomblé Nagô. Por transe, entendo o movimento que 

feito pelos iniciados no Culto dos Orixás para fazer advir o Orixá para toda a 

comunidade. Por que movimento? Eles movimentam-se, giram, rodam e são tomados 

por uma força bruta que, ao desabrochar no corpo, assume caracteristicas de um 

personsagem mítico que é vivo na condição de Orixá. O mito que comunicamos através 

da oralidade presentifica-se no corpo do iniciado. O corpo passa então a ser 

pergaminho, onde a escrita do mito se torna real. É quando o próprio mito, já instaurado 

como condição de saber, torna-se vivo no corpo dos iniciados. O Orixá no corpo do 

iniciado vai contar, através do movimento da dança, seus próprios mitos. Para nós, 

praticantes das Tradições de Matriz Africana, o mito tem um valor crucial, já que ele 

ilustra cada ação, cada dinâmica, cada ritualística da vida nos terreiros, nas 

comunidades de axé em geral. 

 Na Tradição de Ifá e Orisá e, nesse sentido, também na Tradição do Candomblé, 

aprendemos que, quando caminhamos acompanhados, ou guiados pela experiência 

coletiva, de um sábio, de um mais velho, um Bàbá (mestre) ou uma Iyá (mestra), 

podemos saber que a própria dádiva da vida acontece a nosso favor. É claro que mesmo 

guiado, o caminho ocupa-se da solidão que lhe é peculiar. É sinal de crescimento e 

amadurecimento, pois só os caminhantes dão conta do caminho. 

 Quando fui monge, também aprendi a dinâmica de estar só e acompanhado ao 

mesmo tempo. A mística que anima a vida monástica é essa: percorrer um caminho que 

conduz ao interior. Esse caminho possibilita ao monge tornar-se uma pessoa integrada, 

unificada e de comunhão. Ser monge é compor-se da unidade que o próprio caminho 

indica. É vida de comunhão não só consigo mesmo, mas com o cosmo e com os outros. 

A vida mística pressupõe esse caminho como possibilidade de unificação do ser inteiro. 

Bastide (1959) entende a vida mística como “método de vida” ou de “afastamento da 

vida”. 

 Troquei o mosteiro, o hábito do monge, pelo terreiro e a roupa branca. Fiz isso 

pelo simples fato de que era meu desejo devolver-me, no sentido de retornar à 

experiência nativa dos meus antepassados, que vieram como escravizados para o Brasil 

entre os séculos XVI e XIX. Ter feito essa troca vem possibilitando que eu realize um 

mergulho profundo na vida, com tudo o que existe nela.  

 A Tradição dos Orixás permite-me encontrar minhas raízes ancestrais. À medida 

que adentro o mistério, compreendo a trajetória de homens e mulheres que atravessaram 
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o Atlântico e fundaram a África que existe aqui. Para os adeptos do Candomblé, dos 

praticantes da tradição dos Orixás no Brasil, Deus é assim: maravilhoso, escondido e 

misterioso. Transmitir o axé implica experimentar o mistério de Deus que habita nossas 

entranhas, que reside dentro de nós e nos faz únicos em nossas singularidades. Deus 

para nós de Tradição Nagô Iorubá é a natureza em nós – é aquilo que nossos 

antepassados contaram e que vem sendo passado de geração em geração. É que a 

palavra, para nós, é em si sagrada, então a natureza, a cultura e a história que a gente faz 

são uma única coisa.   

 Iniciar-me no Culto Tradicional Iorubá – Isésé Légbá para o Orixá Orúnmílá– 

Ifá, Senhor do Destino, detentor dos desígnios dos homens, representou pra mim um 

novo nascimento. Pela iniciação, re-nasci Ifáyómi Adèlòna (que quer dizer “aquele que 

Ifá aconselha” [Ifayomi] e “coroado no caminho” [Adèlòna]). O mesmo aconteceu 

quando, pelas mãos do principal sacerdote de Sàngó para o mundo inteiro, eu passei 

pelos ritos secretos iniciáticos da Tradição de Sàngó em Oyo – Nigéria. Ter ficado na 

Nigéria por trinta dias, experimentando as origens das tradições de Orisá trazidas para o 

Brasil e as Américas, foi de fundamental importância pra mim. Fui reconhecido como 

Sàngówàlé Isólá (que quer dizer “Sàngó entrou na minha casa/vida” [Sàngówàlé] e “me 

fez uma pessoa nobre” [Isólá]). Sou um dos primeiros negros no Brasil a fazer esse 

retorno e ser reconhecido no berço das tradições afro-brasileiras na Nigéria através de 

ritos iniciáticos. 

 O Culto de Ifá (Senhor do Destino) pertence ao Culto Tradicional Africano – 

Isésé Lágbá, conforme praticado na Nigéria. Isésé Lágbá quer dizer Culto Tradicional 

Aborígene da Terra Iorubá/Nigéria/África. Os iniciados são chamados de Omo-Ifa 

(filhos de Ifá) ou Bàbáláwos (pais do segredo). O título de Bàbàláwo é dado aos 

homens que passaram pela iniciação completa de Ifá e se ocupam do sacerdócio, na 

busca pelo conhecimento e pela sabedoria. Na mesma matriz, fui iniciado no Culto de 

Sàngó, um dos Orixás mais cultuados no Brasil. Os iniciados nesse culto são 

denominados Oni Sàngó (Ministro de Sàngó) e, quando entram em transe, são 

conhecidos como Elegún Sàngó (Aquele que possui o poder de Sángó), ou seja, aqueles 

que entram em transe com Sángó. Nem todos iniciados entram em transe com o Orixá 

pelo qual foram iniciados.  

 Ifá é minha fotografia, aquela foto que o tempo não desfaz, que as vivências não 

desgastam, mas sim aquela foto que sempre gostamos de olhar, porque ficou bonita e 

parece mais conosco. Ifá é o destino dos homens, seus iniciados são seus porta-vozes.  
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Não se pode traduzir em termos cristãos o que vem a ser Ifá. Estou certo de que o Deus 

cristão não é correlato a Olódúmáre, o Deus do povo iorubá. Pelo menos, a forma pelas 

quais Deus é compreendido pelos adeptos das tradições africanas iorubá é 

profundamente diferente da cristã. Mas há um outro entendimento de que essa diferença 

de Deus compõe em si sua própria unidade e o que ele mesmo é, ou pode vir a ser. O 

iorubá não tem uma concepção de Deus tão fechada e definida, como na tradição 

judaico-cristã-islâmica. Deus, para os iorubás, é mais circular, horizontal – está 

profundamente implicado com a noção de vida, de existência e de ancestralidade. Deus, 

para os iorubás, não é tão importante como é para os judeus, cristãos e muçulmanos. 

Eles acreditam em uma totalidade, mas se importam mais com as expressões dessa 

totalidade, denominadas Orixá (Orisá) e com os antepassados em geral.  

Considerar e enaltecer as diferenças entre essas tradições pode ser uma forma de 

elucidar os aspectos fundamentais das tradições africanas, por tanto tempo 

desconhecidas no Ocidente e ainda tão vilipendiadas entre nós – especificamente, a 

iorubá. Comparar essas tradições pelo crivo do mesmo Deus acaba sendo uma forma 

sutil de subjugar as cosmogonias que não seguem os ditames da teologia judaico-cristã. 

Ifá é o culto tradicional praticado pelo povo iorubá e por outras etnias da África 

Ocidental, sobretudo na região conhecida durante o período da escravidão como Costa 

da Mina ou Costa dos Escravos.  

 A experiência iniciática que fiz na Tradição Aborígene Iorubá envolveu um 

desejo de buscar a fundo as raízes do que se denominou Candomblé, no Brasil, 

sobretudo de origem Nagô. O mergulho que a iniciação me proporciona nessa tradição 

tem sido uma experiência mais mística do que política. Entretanto, o espaço do 

Candomblé é um lugar de mística e de política: para nós, mística e política não andam 

dissociadas, elas se reúnem em torno das mesmas causas e acabam sendo a mesma 

coisa. Na verdade, não entendo que a experiência, ao ser mística, deixa de ser política. 

Ela é mística e política ao mesmo tempo. É política, no sentido de estar o tempo todo na 

linha de frente do combate e da resistência ao racismo, à intolerância e a todo o tipo de 

opressão que a população de terreiro vem sofrendo no Brasil. Trata-se de uma 

convivência de diferentes e diferenças, na busca de um bem comum para todos. Esse é o 

legado da minha militância.  

 O presente trabalho é um primeiro esforço para retratar o transe, conforme 

abordado por Roger Bastide. O transe em si gera resistências, produções, provocações e 

desencadeia processos de subjetivação e de constituição da pessoa. O Candomblé é um 
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culto familiar, coletivo, é clã, impossível pensar essa forma de culto sem a noção de 

conjunto, de coletivo, e sem a relação dos adeptos com os Orixás, através do transe. No 

Candomblé, resistência é antes de tudo manter o legado ancestral que foi transmitido 

pelos antigos, por todos aqueles que nos antecederam na preservação dos costumes 

milenares trazidos da África ocidental, do Golfo da Guiné ou, conforme citado acima, 

da Costa da Mina/Costa dos Escravos.  

 Graduei-me em Psicologia na Universidade Paulista, depois de uma formação 

em Filosofia e Teologia, em minha estadia na vida religiosa monástica. Depois, fiz 

formação em Psicanálise na Associação Brasileira de Psicanálise, no Colégio Freudiano 

de Brasília e na Escola Brasileira de Psicanálise. Nessas instituições, o percurso foi 

teórico, já que a formação propriamente dita é realizada no divã de um psicanalista 

experiente. Meu percurso de psico-análise durou sete anos e, nesse período, frequentei 

instituições onde foi possivel compreender a teoria psicanálitica e criar espaços de 

interlocuções/diálogos com meus pares. Em 2011, eu e mais oito psicanalistas 

fundamos, em Goiânia, a Nova Escola Lacaniana de Psicanálise (NELP).   

Minha formação em psicologia e psicanálise, assim como meu interesse pela 

antropologia, foi o que tornou possível minha candidatura ao mestrado. Desenvolver a 

pesquisa favoreceu meu olhar, primeiro a partir da minha própria experiência, já que 

meu corpo é feito no ritual do transe – o que facilitou a pesquisa. Em vários momentos, 

algumas das teorias que eu ia estudando me causavam ojeriza e desconforto, no sentido 

mesmo de não encontrar nenhuma relação, no corpo, com o que estava escrito. Foi em 

Roger Bastide, uma escrita tida como ultrapassada por muitos, que meu corpo 

encontrou mais conforto na compreensão do transe, ainda que alguns estudos mais 

atuais possam agregar muito, em termos de uma continuidade daquilo que o 

antropólogo francês começou. No entanto, externar o desconforto também é matéria da 

nossa dissertação: uma dissertação é, afinal, construída em cima do desconforto 

produzido pela teoria.  

 A antropologia tem sido um lugar de estadia que contempla meu desejo. Muitas 

vezes, sinto-me mais em casa na antropologia do que na psicologia, embora a psicologia 

esteja em minha prática cotidiana como psicólogo forense e psicanalista clínico.  

Por muito tempo, os antropólogos sentiram-se no direito de falar pelos nativos. 

Clifford Gertz, nos anos 1960 e 1970, foi um dos autores questionou os totalitarismos 

interpretativos na antropologia. O antropólogo norte-americano falava dos riscos do 

etnocentrismo e do perigo de aprisionamento do ser humano em interpretações alheias. 
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Em artigo de 1973 sobre sua experiência entre os balineses, Geertz afirmava que “a 

cultura humana é um conjunto de textos (...) na qual o antropólogo deve saber ler por 

sobre os ombros daqueles a quem esta cultura pertence (Geertz, 1973, p. 452). 

Feita com respeito ao ponto de vista dos nativos, considero que a antropologia, 

que se ocupa da alteridade e da diferença, deu-me espaço para dizer com mais liberdade 

o que penso e formular da melhor forma possível as minhas crenças e experiências. 

Lévi-Strauss (1976), em “Raça e História”, referindo-se à humanidade, afirmou a 

importância da multiplicidade. O antropólogo francês enaltece a diversidade, ao mesmo 

tempo que dissocia os aspectos diversos da sociedade de implicações no plano 

biológico:  
 
(...) esta não se desenvolve sob regime de uma uniforme monotonia, mas 
através de modos extraordinariamente diversificados de sociedades e de 
civilizações; esta diversidade intelectual, estética, sociológica não está ligada 
por nenhuma relação de causa e efeito àquela que existe, no plano biológico, 
entre determinados aspectos observáveis dos agrupamentos humanos – é-lhe 
apenas paralela num outro terreno (Levi-Strauss, 1976, p.1). 

 

  Ingold (2015) entende que tudo e todos são percorridos por linhas entrelaçadas 

ou interconectadas. A antropologia parece dar conta dessas coisas todas da vida, na 

dimensão que elas necessitam. Estudando antropologia, percebi que eu poderia falar 

sobre as minhas coisas, que são também as coisas de todos os humanos e/ou falar com 

uma liberdade maior sobre muitos assuntos. A antropologia pode se ocupar com muito 

mais liberdade das coisas dos humanos, de seus sentidos, do motivo pelas quais elas 

existem e ver até onde elas podem chegar.  

 Ter iniciado o mestrado e os estudos antropológicos não foi salutar somente para 

minha vida profissional, foi profundamente saudável para minha vida. A antropologia 

tem me dado recursos, inclusive, para exercer meu trabalho, que possibilitam pensar 

melhor o ser humano e acolher a diversidade de suas narrativas e de suas formas de 

entender as coisas e o próprio mundo. Não tenho dúvida que a antropologia é um lugar 

desafiador para se estar, ao mesmo tempo que é confortável, haja vista a diversidade de 

suas possibilidades. Com a presente dissertação, pretendo não somente inaugurar um 

novo percurso, estilo de escrita e leitura de mundo com base na antropologia, mas 

também torná-la um lugar de permanência e produção madura acerca das coisas que eu 

gosto de pensar.   

 A antropologia tem produzido contribuições consideráveis para as pautas 

referentes à cultura e às tradições africanas e afro-brasileiras. Não é difícil constatar que 
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as Ciências Sociais, especificamente a antropologia feita no no Brasil, debruçou-se com 

afinco, desde sua origem, nas temáticas relacionadas aos chamados estudos “afros”. 

Podemos constatar também que a disciplina contribuiu para extirpar preconceitos, 

combater o racismo e as discriminações e que ela tem fornecido reflexões fundamentais 

para a valorização da cultura negra e do papel do negro na sociedade brasileira. 

Contudo, não podemos esquecer que, em momentos de sua história, a antropologia foi 

beneficiada pelo colonialismo e contribuiu para seu projeto nefasto de destruição de 

civilizações e culturas. Reinhardt (2014), ao referir-se aos lugares do colonialismo na 

antropologia sobre a África, afirma que:  

 
a experiência colonial se deu através de uma série de disputas ideológicas 
sobre o passado, presente e futuro dos povos africanos – que tiveram sobre 
eles um encanto duradouro, e nos quais a antropologia tomou e toma parte de 
diversas formas (Reinhardt, 2014, p.330).  
 

É importante lembrar que foi Franz Boas quem começou a falar de “culturas”, 

no plural. O antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos constatou que não há 

diferenças evolutivas entre as diferentes “culturas”, como se defendia na época. Assim, 

Boas contribuiu com o surgimento de uma antropologia que propunha ver cada cultura, 

cada sociedade, cada civilização a partir do seu proprio mundo. Por isso, pode-se dizer 

que ele inaugurou uma antropologia moderna, com nova abordagem. O antropólogo 

possibilitou um reposicionamento da disciplina, que passou a situar as diferentes 

culturas, sociedades e civilizações em um patamar de igualdade e de valor. Segundo 

Boas (2005): 
 
As culturas diferem do mesmo modo que as várias espécies, talvez os vários 
gêneros de animais, e sua base comum está perdida para sempre. Se 
desconsiderarmos invenção e conhecimento, os dois elementos há pouco 
mencionados, parece impossível colocar as culturas em qualquer tipo de série 
contínua. Encontramos organizações às vezes simples, às vezes complexas, 
associadas a invenções e conhecimentos toscos. O comportamnto moral não 
parece se enquadrar em ordem alguma, a não ser quando passa a ser 
controlado pela crescente compreensão das necessidades sociais (Boas, 2005 
p. 102-103).  

  

 Quando escolhi a antropologia como ciência que me ajudasse a levar adiante 

minhas indagações, enfrentava certa dificuldade para pensar o transe a partir da 

psicologia. Embora a psicologia seja uma ciência empenhada nas discussões acerca do 

racismo, ainda podemos encontrar muitas dificuldades para lidar com as problemáticas 

concernentes à cultura e às tradições africanas e afro-brasileiras nesse campo. Frente a 
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essa realidade, procurei entender que a psicologia no Brasil, sobretudo em seu quesito 

ciência, ainda está impregnada por um certo eurocentrismo e apresenta uma dificuldade 

acentuada de abertura às temáticas étnico-raciais. Essa crítica é fruto tão somente de 

minha experiência, ela em nenhum momento destitui as ricas contribuições da 

psicologia em áreas como a saúde, as políticas públicas, a educação e o cuidado em 

geral. Para manter o diálogo necessário com a minha formação na psicologia, escolhi 

realizar uma pesquisa bibliográfica na interface entre antropologia e psicologia. Ou seja, 

proponho que a antropologia convide a psicologia para um diálogo acerca do tema 

proposto – o transe. 

 Pesquisar Roger Bastide é, de certa forma, ver-se com a psicologia, visto que 

esse sociólogo/antropólogo possui relações profundas com a psicologia e a psicanálise. 

Talvez seja exatamente por isso que esse autor, tão múltiplo, conseguiu dar conta de 

temas controversos em um país como o Brasil, fortemente impregnado de contrastes. O 

intelectual viveu no Brasil entre as décadas de 1930 e 1950. Foi um momento crucial 

para os estudos dos dilemas sociais brasileiros. Cerca de cinquenta anos após a 

Abolição, as questões raciais eram gritantes, havia um rechaço à cultura e à realidade 

social da população negra. Essa realidade chamou a atenção de Bastide e o levou a se 

interessar pelos estudos afro-brasileiros. A leitura do que havia sido produzido no Brasil 

sobre os dilemas sociais do negro, o Candomblé e outros assuntos, contrastava com a 

realidade que encontrou no país. Quando chegou a Bahia, ele escreveu:  

 
Antes de ir à Bahia, lera tudo o que se escrevera sobre candomblés, de Nina 
Rodrigues a Arthur Ramos. Nenhum dos livros apresentava erros graves, mas 
todos eles, apesar de sua exatidão, ofereceram-me uma ideia dos fatos e 
situações a serem vistas que se mostraria inteiramente falsa quando me 
encontrei nos lugares. Isso porque, se eram verídicos quanto ao que 
afirmavam, silenciavam estranhamente sobre aquilo que logo me pareceu 
essenciais (Bastide, 1973, p. XII).  

 

Então, Bastide dedicou-se aos estudos afro-brasileiros, especificamente no 

Candomblé, com olhar atento para as ritualidades. Suas pesquisas têm um forte aparato 

psicossocial, com interface entre sociologia/etnografia e psicologia/psicanálise. Em 

1951, publicou “Cavalos dos Santos: um esboço de uma sociologia do transe místico”, 

texto fundamental para nossa pesquisa, que desconstrói o aparato patológico que os 

pesquisadores do final do século XIX e começo do século XX impuseram ao “fenômeno 

do transe”. É um estudo minucioso sobre o tema, que refuta as teses do determinismo 

eurocêntrico e a afirmação de que o transe seria um processo mental e patológico.   
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A escolha de um conceito de Bastide como tema deste trabalho relaciona-se com 

o tratamento dado pelo autor, desde os anos 1940, à temática do transe, e meu interesse 

pelo sociólogo/antropólogo não tem relação apenas com meu gosto pela leitura de seus 

escritos. Bastide, como ninguém, conseguiu colocar o Brasil e suas minúcias, sobretudo 

no que se refere às tradições negras e à vida mística, em evidência. Não concordo com 

aqueles que afirmam que seus estudos estão ultrapassados e que suas proposições 

teóricas já caducaram, na antropologia, e entendo que tais proposições estão inseridas 

no tempo de sua escrita. Bastide ocupou-se em ler o Brasil de sua época e creio que 

muitas das questões que ele trouxe à tona ainda são caras a nós. Nesse sentido, ler 

Bastide é continuar pensando, elaborando temas fundamentais para dar sentido ao 

Brasil. Considero que há, em sua produção, reflexões que precisam ser retomadas.  

 Ao abordar a elaboração de Bastide sobre o transe místico, a presente 

dissertação ocupa-se de pensar sobre os processos de subjetivação, ou de como 

indivíduos constiuem pessoas a partir da experiência do transe. Pessoas comparecem em 

relações de poder, de disputa, de diferença, de presença, de ausência, na festa, na dança, 

no sagrado e no profano, na intimidade, na sexualidade, na dor e na alegria. Trata-se de 

um processo de vir a tornar-se sujeito. Para Maluf (2013, p. 132) “o sujeito está 

presente, mesmo que na maior parte das vezes de forma espectral”. O sujeito que se 

forma na experiência e nas práticas do Candomblé emerge das relações de poder, tal 

como pensaram Michel Foucault e Michel de Certeau. Nesse sentido e de acordo com 

Maluf (2003), é preciso problematizar a atribuição do nome “sujeito” a um sujeito 

iluminista, universal, da razão, ocidental e branco, entendendo “o sujeito como um 

conceito sob rasura” (Maluf, 2003, p. 134). A partir dessa proposta, utilizo a categoria 

de sujeito como possibilidade de descontruí-lo.  

O sujeito a ser desconstruído é aquele que chega ao terreiro impregnado de 

ocidentalização, de universalismo e de branquitude. A inserção no universo do 

Candomblé, ou mesmo a vivência do transe, entre outros rituais, é um devir outra coisa 

que não esse sujeito. Ainda assim, ainda resta um sujeito de “forma espectral”, como 

afirma Maluf (2003, p. 132) e ele exige atenção. Para transformá-lo, é preciso sair da 

condição de sujeitado para a condição de um outro sujeito, que pemita advir/devir 

aquilo que os ritos do Candomblé tornam possível. Quem é esse sujeito que emerge da 

experiência ritual, no Candomblé? O transe pode revindicar processos de subjetivação 

que façam um sujeito advir outra coisa? Que outra coisa é essa que advém da 

experiência do transe? Essas questões colocam-nos diante de inúmeras possibilidades. 
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Entre elas, encontro a oportunidade de trazer à tona uma noção outra de sujeito, que não 

seja a iluminista universal, europeia, branca e judaica-cristã. Essa nova noção de 

pessoa/sujeito desvencilha-se da condição de subjugado. Não aceitar a subjugação faz 

com que os adeptos do Candomblé se articulem constantemente nas lutas cotidianas 

pela sobrevivência da cultura e das tradições de matrizes africanas. 

A presente pesquisa é, antes de tudo, um trabalho que tem como ponto de partida 

o interesse pelo universo do Candomblé e suas sutilezas, tais como o ritual do transe. 

Em síntese, o Candomblé possui uma tradição ritualística e o transe é, possivelmente, 

um dos seus rituais mais importantes. Nossa investigação também se constitui a priori, a 

partir de nossa própria experiência com o tema e da experiência de vários pesquisadores 

que há muito tempo vêm se debruçando sobre a temática do transe – sobretudo Roger 

Bastide.  

 A neutralidade na pesquisa é um tema um tanto quanto complexo. Por 

neutralidade, entende-se o não envolvimento do pesquisador com seu objeto de 

pesquisa. Há, por parte do pesquisador, uma suspensão e/ou, como se chama em 

psicanálise, uma atenção flutuante – um distanciamento em relação aos próprios 

julgamentos, a fim de concentrar-se objetivamente no essencial. Contudo, não podemos 

nos desvencilhar dos enfrentamentos que, de certa forma, podem aparecer no decorrer 

do processo da pesquisa. Um deles é ver-se perdido diante do objeto de pesquisa. A 

pesquisa em si salienta, ou melhor, torna possível o processo de se perder para mais 

bem se encontrar. Geertz (1997), no artigo intitulado “Do ponto de vista dos nativos...”, 

elucida a diferença entre neutralidade e imparcialidade. O antropólogo faz uma 

afirmação que ilustra bem o apontamento presente aqui: “o que acontece com verstehen 

(a compreensão) quando einfühlen (a empatia) desaparece” (Geertz, 1997, p. 56). O 

antropólogo resolve o impasse entre compreensão e empatia, dizendo que não é possivel 

ser totalmente neutro nem totalmente integrado ao mundo do nativo. A pesquisa, na 

concepção de Geertz, precisa acontecer de duas maneiras: a articulação entre os 

conceitos distantes, dos nativos, e os conceitos próximos, dos antropólogos. O que está 

posto para Geertz é que o acesso ao mundo dos nativos depende da mediação das 

representações do antropólogo, na medida em que elas possibilitam diálogos com os 

conceitos distantes dos nativos.  

O método que escolhemos para observar o nosso objeto de pesquisa é o da 

análise conceitual sobre os escritos de Bastide e de outros autores que se desbruçaram 

sobre o transe. No entanto, rever a bibliografia acerca do transe não é nossa única tarefa. 
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Em um sentido mais amplo, trata-se também de dispor o Bàbáláwó que sou para 

dialogar com Bastide e os saberes acadêmicos. É uma troca que coloca em diálogo o 

conhecimento acadêmico e o conhecimento tradicional. O embasamento é também o 

exercício de observar de que maneira a linguagem de Bastide é tensionada quando 

confrontada com os saberes do Candomblé e de que maneira eu estranho a minha 

própria língua por meio de Bastide3. Utilizaremos a meta-análise qualitativa, que 

consiste em realizar uma síntese de pesquisas relacionadas ao nosso tema específico, a 

partir dos apontamentos teóricos de Roger Bastide e outros autores que dialogam ou não 

com ele.  

Como foi mencionado, possuo envolvimento com o objeto pesquisado. O objeto 

da pesquisa faz parte do nosso cotidiano, já que temos uma função dentro do Culto 

Tradicional de Ifá e Orixá e no Candomblé. Devido a isso, foi possível observar as 

experiências do transe pela via do olhar, da interação, uma vez que somos dirigentes de 

uma comunidade de Tradição Iorubá ligada a tantas outras pelo Brasil e pelo mundo 

afora. Sou também Mogbá Sàngó uma autoridade sacerdotal de Sàngó de uma 

comunidade tradicional de Candomblé de Rito Nagô na cidade de Carazinho, no Rio 

Grande do Sul. De certa forma, essas relações facilitam e, ao mesmo tempo, dificultam 

processos, já que o rigor científico e a atenção à pesquisa devem estar em questão o 

tempo todo. Por maior que seja o cuidado do pesquisador, é impossível desvencilhar-se 

totalmente dos referenciais, sejam eles teóricos ou não. Muitos pesquisadores brasileiros 

iniciaram-se no Candomblé e na Umbanda para entender seus rituais e práticas 

coletivas.  

Sobretudo no campo das ciências antropológicas e sociológicas, esse tipo de 

inserção tem sido comum no Brasil. Muitos desses pesquisadores são interlocutores. 

Cito apenas alguns exemplos. Roger Bastide foi acolhido em um terreiro tradicional de 

Salvador, Bahia, em 1951, assim como seu amigo, o fotógrafo Pierre Verger. Acredita-

se que tanto Bastide, quanto Verger passaram pelos rituais de lavagem de conta, o que 

lhes deu acesso à comunidade do terreiro. Há muitas controvérsias em torno da suposta 

iniciação de Bastide e Verger. Eles eram amigos de Mãe Senhora, importantíssima 

Iyalorixá (mãe de santo) de um dos principais terreiros da Bahia, o Ilê Axé Opô Afonjá. 

Pierre Verger recebeu dela o titulo de Oju Obá (“Os Olhos do Rei”), alusivo a Xangô. 

Depois, o fotógrafo foi ao Benin e à Nigéria, onde se iniciou no Tradicional Culto de Ifá 
                                                
3 Inspiro-me em Marilyn Strathern, no artigo “The Limits of Auto-Anthropology” (1987). 
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e Orixá – o que lhe possibilitou realizar pesquisas etnográficas comparativas, em torno 

do culto de Orixá no Brasil e na África. Muniz Sodré, escritor, pesquisador e professor 

da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi iniciado 

Ogã de Xangô, com o título de Obá Aresá, no Ilê Asé Opô Afonjá, em Salvador, Bahia. 

Vivaldo da Costa Lima, antropólogo e um dos fundadores do Centro de Estudos Afro-

Orientais da Universidade Federal da Bahia é iniciado Ogã de Xangô, com o título de 

Obá Odofim, no Ilê Asê Opô Afonja, em Salvador, Bahia. Em São Luís do Maranhão, 

Sérgio Figueiredo Ferreti (antropólogo, professor – pesquisador da Universidade 

Federal do Maranhão) e Mundicarmo Maria Rocha Ferreti (antropóloga, professora-

pesquisadora da Universidade Estadual do Maranhão) dedicam-se, desde 1984, às 

pesquisas sobre o Tambor de Mina – Religião de Matriz Africana –, como 

pesquisadores e iniciados. A antropóloga Gisele Cossard, marroquina de origem 

francesa, veio ao Brasil nos anos 1960, iniciando-se para o Orixá Iemanjá, no Rio de 

Janeiro, através de Joãozinho da Goméia e recebendo o nome de Omindarewá. Depois, 

tornou-se Iyalorixá. Reginaldo Prandi, professor e pesquisador do Departamento de 

Sociologia da Universidade de São Paulo, foi iniciado no Candomblé, recebendo o aval 

de pais e mães de santo para adentrar o recinto do terreiro e realizar suas pesquisas. 

Siriku Salami, africano da Cidade de Abeokuta, Nigéria, reside no Brasil desde 1980. É 

doutor em sociologia, pesquisador da cultura afro-brasileira e da sua relação com a 

cultura iorubá, na África, além de Babalorixá do Centro Oduduwa em Mongaguá, São 

Paulo. Ronilda Iyakemi, psicóloga, pesquisadora, iyalorixá e professora do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo, pesquisa as questões da subjetividade e da 

saúde a partir da cosmogonia iorubá. 

 Em minha pesquisa, não proponho expor relatos de iniciados acerca do transe. 

Quero ouvir a voz de Bastide e colocá-la em diálogo com outras vozes, com outros 

discursos acerca do transe. Minha voz enquanto Bàbáláwó da Tradição de Ifá e Orisá e 

Mogbá Sàngó (sacerdote de Sàngó) de um Terreiro de Candomblé aparece na pesquisa, 

dialogando com Roger Bastide e outros teóricos. Isso tem a ver com a condição do 

Bàbáláwó, como aquele que assegura o conhecimento para a comunidade.      

Para entender o transe, organizei uma revisão bibliográfica, salientando a 

diversidade de abordagens existentes. Essa revisão bibliográfica constituiu-se do 

entendimento do que é o transe e sua relação com os processos de alteração da 

consciência. Esses aspectos também foram abordados por Roger Bastide. Nesse sentido, 

procuro dar atenção ao entendimento de transe antes e depois das pesquisas de Bastide. 
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A fim de entender o transe no Candomblé, clássicos como Nina Rodrigues (1950), 

Arthur Ramos (1951) e Pierre Verger (2000)4, entre outros autores, e textos mais 

contemporâneos ajudam a colocar situar esse objeto no escopo das Ciências Sociais. 

Conforme mencionado, Roger Bastide (1978) é o principal teórico presente na pesquisa.  

O Candomblé Nagô, com rituais como o transe do iniciado e sua diversidade de 

processos, é um território rico em vivências e interações que dizem respeito à produção 

de práticas diversas, de conhecimento e saberes, sobretudo aqueles desencadeados pela 

transmissão oral/oralidade. Nosso interesse em pesquisar o Candomblé e, nesse 

momento, especificamente o transe, tem como ponto de partida esse lugar de diferença 

que tal ritual estabelece no espaço do terreiro.  

 O conceito de transe místico de Roger Bastide, é, em si mesmo, convocador e 

provocador de uma série de processos que esperamos estabelecer a partir da nossa 

própria experiência com o transe, com os textos de Bastide e de outros autores. Para o 

antropólogo Victor Turner (1986), experiência tem a ver com tentar, passar por, 

aventurar-se, correr riscos. Ele entende que experiência e perigo vêm da mesma raiz e 

evoca a ideia de ritos de passagem. Experimento o transe místico do Orixá de duas 

formas: em meu próprio corpo e como agente de produção desse transe, já que na 

condição de sacerdote, possuo o conhecimento que conduz os iniciados às suas próprias 

experiências desse ritual.  

Fingerman (2009) vai dizer que o tempo em si é tempo para a experiência. A 

experiência, nesse sentido, estaria além do tempo, ela seria intemporal, de modo a advir 

no tempo que leva as coisas a tomarem em si algum efeito. Quando deparamos com a 

experiência do transe místico do Orixá, referimo-nos ao tempo adquirido nas 

temporalidades nada cronológicas do Candomblé. O tempo do acesso da experiência é, 

antes de tudo, o tempo que se fez necessário para maturar o que, na própria experiência 

do transe, descortina-se. O tempo na experiência do transe – o instante que o sujeito 

pode advir outro para si e para toda uma comunidade – desafia continuamente o tempo 

apressado da modernidade engolida por Cronos. É desse tempo, desse instante, das 

                                                
4 Pierre Verger, como um clássico dos estudos sobre o transe, é de fundamental importância para nosso 
trabalho. Etnólogo e fotógrafo, esse francês chegou à Bahia de Todos os Santos nos anos 1940. Com sua 
máquina fotográfica Rolleiflex, fotografou o cotidiano de negros e negras, operários e trabalhadores da 
construção civil, estivadores, donas de casas, gente de terreiro. Verger registrou a vida dos Candomblés 
da Bahia. Seus escritos, em sua maioria descritivos, etnográficos, são ricos em detalhes e observações, 
antes jamais realizadas (Souty, 2011).  
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experiências da vida própria ao terreiro de Candomblé, que advém o transe místico de 

Bastide. 

Durante o percurso da revisão bibliográfica, procurei ler artigos, teses, 

dissertações e livros que abordassem o tema do transe no Candomblé, a fim de 

identificar, em toda obra bastidiana, os trechos nos quais o antropólogo aborda o 

conceito de transe místico. Minhas leituras não ficaram somente na antropologia, li 

também autores da sociologia, da psicologia e da psicanálise que investigaram o transe, 

buscando um estilo de escrita inspirado pelo próprio Bastide, que procurava dialogar 

com essas áreas do conhecimento. A psicologia e a psicanálise são meus primeiros 

campos de pesquisa. Durante minha graduação em Psicologia, meu interesse esteve 

muito focado nas psicoses. Foi quando deparei com os estudos de Bastide sobre 

loucura, transe, sonhos e saúde mental.  

Com base nessas leituras, tornou-se possível a construção das reflexões 

necessárias para produzir nossa escrita. Bastide (2016) define o transe como “fato 

social”, é o grande arremate do antropólogo no que se refere aos seus estudos sobre o 

“transe místico”. Definir o transe como “fato social” é situá-lo em chave durkheimiana. 

Emile Durkheim definia “fato social” como o conjunto de valores, normas culturais e 

estruturas sociais que transcendem o individuo e que, de certa forma, exercem controle 

sobre ele. A própria sociologia de Durkheim é o estudo empírico dos “fatos sociais”. 

Pois bem, Bastide (2016) visualiza uma gramática própria ao transe místico do 

Candomblé. O antropólogo verifica, no transe místico dos iniciados do Candomblé, uma 

forma altamente elaborada de presentificar uma estrutura de mundo que traduziu uma 

série de valores, costumes e estilos de vida. 

Nosso trabalho partirá da hipótese de que o transe produz uma noção de corpo e 

de pessoa. Acreditamos que uma pessoa com status particular advém da experiência do 

transe experimentado no Candomblé. Entendemos que Bastide propôs verificar que 

noção de pessoa era produzida a partir da condição de homens e mulheres negros(as), 

artífices de um legado civilizatório africano reelaborado no Brasil. Bastide aprofunda-se 

nessas questões, ao cunhar o conceito de “interpenetrações de civilizações”, ao qual, 

mais para frente, daremos mais atenção. Para Bastide, o transe é, antes de tudo, um rito 

que o autor procura não dissociar da coletividade. É nesse sentido que podemos pensar 

uma noção de pessoa e de corpo, advinda do ritual do transe.  

A noção de pessoa surge a partir da experiência de um indivíduo em transe. 

Esse indivíduo, que pode ser qualquer um em meio à multiplicidade de vidas no grande 
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complexo que é o Brasil, surge pessoa de Orixá após a experiência de iniciação e transe, 

pois o transe lhe confere um status diferente, o status de “filho de santo” ou iyawo 

(iniciado). Trata-se de uma experiência de ser a própria divindade Orixá na terra, para 

toda a comunidade. Segundo Fink (1998, p. 4), esse “não é o indivíduo nem o que 

poderíamos chamar de sujeito consciente (ou o sujeito pensante consciente)”. Através 

da iniciação, os adeptos do Candomblé entendem que nascem de novo, ou melhor, 

renascem com outra perspectiva, diferente da que tinham antes. Esse renascimento 

presentifica de antemão uma outra relação do indivíduo consigo mesmo e com a 

comunidade, seja do terreiro ou da vida social da pessoa. Através dele, começa um 

processo de identificação do iniciado com o Orixá. Ou seja, o iniciado vê a si mesmo no 

Orixá, imagem distorcida, desorganizada a priori, mas essencial para constituir ou 

assentar o Orixá no corpo da pessoa, que se torna montaria (cavalo) do Orixá e faz do 

Orixá um divino-humano presente entre os homens.  

As noções de corpo e de pessoa no Candomblé, na perspectiva do transe, estão 

profundamente atreladas. No que se refere ao transe como uma perspectiva para pensar 

o Candomblé e, nesse sentido, pensar noções de corpo e de pessoa, é preciso verificar 

que o transe como ritual fundamental é o idioma simbólico da vida religiosa no Orixá. 

Seeger, Da Matta e Viveiro de Castro (1979), ao pensar a noção de pessoa e de corpo 

nas sociedades indígenas brasileiras, não dividem corpo e pessoa, mas buscam entender 

a construção de pessoas como corpos, assim como a importância da produção do corpo 

na formação da pessoa. No último capítulo desta dissertação, vamos abordar de uma 

forma mais minuciosa a noção de corpo e de pessoa no Candomblé, a partir do conceito 

de transe místico, conforme pensado por Roger Bastide.      

A catexia da imagem do Orixá no iniciado passa por um processo de inversão, 

ao ponto do próprio iniciado, no começo de seu processo iniciático, confundir a si 

mesmo com o Orixá. Essa confusão – necessária, por sinal – abre a possibilidade do 

iniciado constituir-se como “cavalo do Orixá”, ou seja, elègún (aquele que é montado 

por gún, ou seja, o próprio Orixá), na terminologia correta. Tal sujeito passa a 

presentificar no cotidiano a presença do Orixá. A pessoa que experimenta o transe não é 

o Orixá em sua singularidade. Mas é na condição de singular que a experiência de 

tornar-se Orixá pode acontecer. No singular, o sujeito pode tornar presente alguma coisa 

que recorde o Orixá pelo qual ele foi iniciado.  

É costume no terreiro dizer que o Orixá é o pai de cabeça, é muito comum 

você ouvir, entre os adeptos do Candomblé, afirmações como: “meu pai é Xangô” e 
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“minha mãe é Iansã”. A verdade é que a família, ou a estrutura familiar legitima-se nas 

relações que vão sendo constituídas no terreiro. Se a iniciação é um “nascer de novo”, 

podemos perceber, recriados no discurso dos adeptos, emaranhados de noções típicas do 

modelo de família pelo qual o sujeito é organizado. O terreiro é, em si, uma grande 

família. Os lugares do pai, da mãe, dos tios, dos irmãos, dos avós, entre outras pessoas, 

estão muito bem delimitados.  

É a reação dos pais (Orixás, comunidade, pai ou mãe de santo e tudo aquilo 

que, no terreiro, possibilita alguma estruturação) que vai tornar possível a experiência 

de renascimento no Candomblé e também a própria experiência de se constituir através 

da comunidade, dos rituais e do transe na dimensão outra do Orixá, ou seja, de ser o 

Orixá para a comunidade. A dimensão outra do Orixá é justamente o que o indivíduo, 

então iniciado, deixa escapar de si para ativar a presença do Orixá. Nenhum iniciado é o 

Orixá em sua totalidade: uma fagulha da ancestralidade do Orixá é despertada no 

iniciado. Isso tudo é construído a partir de aprendizados que ocorrem dentro do terreiro, 

onde uma pedagogia própria alicerça um sistema de ensino tradicional. As imagens 

oriundas do processo de iniciação, de inserção na comunidade, ou melhor, que se 

produzem na vivência do terreiro, fundem-se em um todo. Esse todo produzido, 

adquirido, identificado tornará possível a constituição de um eu, ou melhor, de alguma 

coisa que identifique quem se posiciona frente ao Orixá, como aquele que torna 

presente o próprio Orixá na Terra.  

A presente dissertação está organizada em três capítulos e conclusões, além 

desta apresentação e introdução. No primeiro capítulo, Roger Bastide: o antropólogo do 

transe místico, organizado também em dois tópicos, realizo uma breve biografia de 

Roger Bastide, meu principal interlocutor, e procuro discutir um pouco os aspectos 

relacionados à sua antropologia anti-etnocêntrica. A proposta do capítulo é falar de 

Bastide e da sua antropologia. Entendo que sua antropologia é anti-etnocêntrica, no 

sentido de que ela favorece uma leitura um tanto quanto real e viável acerca do 

Candomblé e de sua ritualistica. Bastide, em sua época, conseguiu esboçar uma 

antropologia/sociologia do Candomblé como ninguém havia feito antes.  

No segundo capítulo, denominado Candomblé e sua vida mística, procuro 

explicar em dois tópicos o que é o Candomblé de Rito Nagô, suas origens, como ele se 

organizou e cada um dos seus rituais. No primeiro tópico, falo sobre o surgimento do 

Candomblé Nagô na cidade de Salvador, Bahia. No segundo tópico, explico cada um 

dos rituais que existem dentro de um terreiro de Candomblé. Descrever os ritos do 



37 
 

Candomblé é de fundamental importância para que o leitor seja inserido em um léxico 

que possibilite entender o próprio transe e sua importância dentro do terreiro e para os 

iniciados e adeptos. O capítulo tem como meta ajudar o leitor a se familiarizar com o 

universo ritualistico de um terreiro de Candomblé. Neste capítulo, apresento a 

diversidade que compõe a vida, a rotina, o cotidiano de uma casa de Candomblé.   

O terceiro e último capítulo, O Transe, o Corpo e a Pessoa, tem três tópicos. No 

primeiro tópico, pretendo realizar um estado da arte acerca do que vários autores 

escreveram sobre o transe na antropologia/sociologia e também na psicologia, na 

psicanálise e na psiquiatria/psicopatologia. No segundo tópico, dedico-me 

exclusivamente ao transe no Candomblé, a partir do conceito de “transe místico” de 

Roger Bastide. Nesse segundo tópico, apresentarei saberes que adquiri a partir da minha 

experiência e vivência em torno do ritual do transe, na tentativa de ampliar a 

conceituação bastidiana de “transe místico”, tendo como referencial minha própria 

experiência de entrar em transe com o Orixá Xangô e também as experiências de transe 

de iniciados, com seus respectivos orixás, que acompanhei e tenho acompanhado no 

Candomblé e no Culto Tradicional de Orixá. No terceiro tópico, procuro estabelecer 

relações entre transe místico e a noção de corpo e de pessoa. Entendo que a experiência 

do transe é capaz de desencadear um sujeito outro, transformado pela relação com o 

Orixá através do seu corpo e do seu ser, da sua subejtividade. O transe parece unificar 

as noções de corpo e pessoa, sem dissociá-las, possibilitando uma compreensão 

unificada, holística diríamos, do iniciado no Candomblé. O indivíduo que passa pela 

experiência iniciática através de ritos diversos, incluindo o ritual do transe, pode advir 

um sujeito outro no Orixá, para si e para toda a comunidade-terreiro.    

Se meu corpo é memória, então, eu empresto a presente dissertação para que, na 

relação com as teorias estudadas, possa oferecer à Academia (Universidade) e à 

sociedade em geral contribuições acerca desse universo ainda tão vilipendiado, 

violentado e saqueado que é o Candomblé. 

Nas páginas que seguem – e ainda a título de introdução –, convido o leitor a ser 

introduzido no meu mundo, realizando uma espécie de etnografia da minha existência. 

A proposta é pensar a trajetória que permitiu um movimento na minha vida, tornando 

possível ocupar o lugar de homem da palavra, que transmite os conhecimentos dentro 

da Tradição de Ifá e Orisá. No segundo tópico, procuro explicar o que vem a ser um 

Bàbáláwó, sua função e seu exercício no uso do conhecimento e do saber. O Bàbáláwó 

é um erudito que tem como função transmitir o vasto conhecimento que se reúne em 
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torno de Ifá. Nesse item, também explico o que é o Ifá e seu sistema de crenças, 

conhecimento, filosofia, medicina, botânica, literatura e histórias, entre outros 

elementos. 

 

Etnografia da minha existência: percursos e iniciação no Ifá e Orisá  
 

 Antes de explicar o que é o Ifá, vou descrever o que foi minha iniciação. Nesse 

sentido, acredito ser importante falar um pouco dos caminhos por onde andei antes de 

ter conhecido Ifá e Orixá. Pretendo realizar uma escrita sobre minha vida, antes de 

chegar ao Ifá. Conforme mencionado, por quase dez anos (1994-2002), estive dedicado 

à vida religiosa católica. Oriundo de uma família de tradição católica apostólica romana, 

ainda adolescente manifestei o desejo de ser padre. Não era do meu interesse ser padre 

de paróquia, ou seja, diocesano. Queria ser padre de vida conventual, que vivesse em 

comunidade com outros religiosos. Aos treze anos, já lia Thomas Merton, monge 

trapista norte-americano que escrevia sobre espiritualidade. Encontrei vários livros de 

Merton na biblioteca da paróquia que eu frequentava, na cidade de Leopoldina, interior 

de Minas Gerais – região da Serra da Mantiqueira. Mergulhei profundamente nas 

leituras dos livros desse autor e devo a essas leituras meu forte desejo de me tornar um 

monge beneditino cisterciense. Os livros de Thomas Merton versam sobre a 

espiritualidade no cotidiano. O monge trapista tornou-se também conhecido pelo seu 

diálogo com o misticismo e as tradições orientais. Tinha quinze anos de idade, quando 

escrevi uma carta a um mosteiro cisterciense no sul de Minas Gerais, pedindo minha 

entrada no postulantado (primeira etapa de um candidato à vida religiosa conventual). 

Claraval, no sudoeste de Minas Gerais, é uma cidade pacata, construída em torno de um 

mosteiro beneditino cisterciense, na década de 1940. É verdade que a cidade já existia 

como um vilarejo e, no entanto, a construção do mosteiro impulsionou seu crescimento 

e a emancipação.  

 No Mosteiro de Claraval, fui acolhido aos dezesseis anos para fazer o 

postulantado. Não tinha concluído ainda o segundo grau e a conclusão foi necessária 

para que eu iniciasse meus estudos de filosofia. Fiz o noviciado e me ordenei monge aos 

dezessete anos, prestes a completar dezoito no final do mesmo ano. Embora eu tenha 

nascido em uma família negra, militante de esquerda e bem participativa nas questões 

políticas, minha educação foi profundamente católica, sobretudo por estar inserida na 

proposta libertadora das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Minha formação cristã 
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e política também se deu na Pastoral da Juventude e no Centro de Estudos Bíblicos 

(Cebi). Quando fui para o mosteiro, distanciei-me demais dessa formação de base e me 

inseri em um catolicismo monástico e mais tradicional. 

 As pautas relacionadas à etno-racialidade estiveram largamente presentes em 

minha adolescência, quando estive inserido nos grupos de jovens da Pastoral da 

Juventude e de agentes da Pastoral do Negro. Contudo, durante meus anos de vida 

religiosa monástica, elas ficaram profundamente silenciadas. Era uma vida 

enclausurada. Vez ou outra, saíamos do mosteiro e, na maior parte do tempo, a vida era 

de reclusão. A vida monástica consistia na prática das orações canônicas cinco vezes ao 

dia, leitura divina e trabalho. Na perspectiva beneditina, a vida monástica é uma 

combinação de oração e trabalho (do latim, ora et laborat, “orar e trabalhar”). Após o 

noviciado, comecei os estudos filosóficos. Foi neste momento, que comecei a deixar o 

mosteiro para ir até a Faculdade de Filosofia e Teologia Santo Agostinho, em Franca, 

São Paulo, localizada a uns 45 minutos de carro de Claraval. Nosso grupo de monges 

estudantes saía logo cedo do mosteiro e voltávamos por volta do meio dia. Quando fui 

cursar Filosofia com os padres agostinianos, um mundo de possibilidades se abriu pra 

mim. Ler os filósofos possibilitou-me enxergar o mundo com outros olhos. No ano 

2000, senti a necessidade de sair do mosteiro por um ano, para decidir melhor sobre 

minha permanência nesse estilo de vida. Fui liberado para ficar um ano fora, passei o 

ano todo viajando. Foi em uma das minhas viagens, durante meu ano exclaustrado (fora 

do claustro), que chegou às minhas mãos o livro denominado Leitura Latino Americana 

da Regra de São Bento, do monge beneditino Marcelo Barros. Marcelo Barros era o 

prior (superior/dirigente) de um Mosteiro Beneditino localizado em área popular na Vila 

Boa de Goiás (Goiás Velho), antiga capital do Estado de Goiás. O Mosteiro Beneditino 

de Goiás Velho possibilitava aos monges viver inseridos no meio do povo. Tinham 

como missão o diálogo com todas as religiões e culturas do mundo.   

 No Mosteiro de Goiás, entrei profundamente em contato com as religiões afro-

brasileiras. Conheci o Candomblé e sua riqueza feita de símbolos, signos e 

conhecimentos antigos. Compreendi que havia um outro senso de existência de mundo, 

que não passava pelo crivo da racionalidade e do cientificismo ocidental. A primeira 

coisa que observei, quando vi pela primeira vez um ritual do Candomblé, foi a 

compreensão de que era necessária uma iniciação sonora para entender o rito. As 

palavras encantam as coisas no Candomblé, uma tradição feita de palavras encantadas. 

Tradições do encantamento necessitam um outro tipo de inscrição para ser 
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compreendidas. Havia também a própria instância do corpo como território primordial 

da experiência. Se o conhecimento no Candomblé é transmitido, ele só pode advir no 

corpo. O corpo é como um pergaminho, no qual inscrições são realizadas e através do 

qual as forças que se acreditam presentes são despertadas. 

 Conhecer o Candomblé significou, pra mim, em primeiro lugar, a revisão da 

minha própria história e, possivelmente, possibilitou-me, desde então, repaginá-la. 

Comecei a olhar para meus antepassados e descobri o quanto meu jeito de ser e de 

existir é sua continuidade. Descobri que os meus antepassados têm vivido essas práticas 

ancestrais por gerações. A crença no Orixá, para além da noção de crença judaico-cristã, 

perpassa os ditames da continuidade, pois o Orixá, embora sincretizado como santo na 

diáspora, é o ancestral com status divino para o povo iorubá e para os praticantes de 

Candomblé, Santeria, Xangô e outras práticas presentes nas diásporas nas Américas. O 

Orixá só pode ser divino porque também foi humano. A noção de crença na tradição dos 

Orixás não começa na ideia de fé, como para os cristãos. Os Orixás podem ser santos, 

porque residem no espaço do sagrado, mas daquele sagrado nomeado pela comunidade, 

porque a crença é no ancestral que antes foi alguém ilustre, herói, inteligente, 

benevolente etc., para toda comunidade. Então, a noção de sagrado implica nesse 

reconhecimento antecipado pela comunidade. No cerne dessas tradições, é o conceito de 

ancestralidade que perpassa tudo. É a ancestralidade que anima a relação da pessoa com 

o sagrado, o Orixá.  

 A palavra oral cantada ou pronunciada desperta o corpo e também a memória para 

o Orixá. O conhecimento impregna-se então no corpo que pode devir Orixá para toda a 

comunidade. Desde o primeiro instante, isso me encantou no Candomblé. Os iniciados 

são montados (cavalos) pelo Orixá, que bailam em seus corpos com suas roupagens e 

insígnias. A pessoa torna-se montaria, não porque se perdeu de si, é o corpo que é 

emprestado para o devir Orixá. O Orixá não vem de longe, ele desabrocha de dentro da 

pessoa e comparece para toda a comunidade. É por vir de dentro, que podemos falar de 

ancestralidade, uma vez que somos a própria continuidade dos nossos antepassados. Há 

uma linha que nos liga e que nos mantém conectados com uma suposta origem. Na 

origem de tudo está o Orixá, princípio ancestral cósmico e também humano, divino que 

se fez humano e divinizou. A palavra, na Tradição do Orixá, diviniza ela própria as 

coisas. A oralidade encarrega-se de manter viva e autêntica a cosmovisão. O relato 

mítico, oral, é a própria história contada pelos antigos, que passa de geração em 

geração, dinamizando não só o sentido de existência, mas o próprio sentido da 
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orixalidade. A orixalidade é a possibilidade das pessoas preservarem Orixá, manterem 

sua continuidade. A orixalidade constitui uma prática, a prática do Orixá.  

 Foi essa riqueza de informações que encontrei no Candomblé, no começo dos 

anos 2000. Num primeiro instante, mergulhei no universo dos Candomblés em Goiânia, 

Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Essa experiência de conviver e topar 

com as pessoas foi rica e salutar. Não havia me iniciado ainda, mas ter mergulhado 

nesse universo dos Candomblés, ver e ser visto, tornou possível não somente uma 

observação participante, mas além disso, uma experiência que, pouco a pouco, ia 

modificando meu corpo, meu olhar, minha percepção, minhas sensações e minha noção 

de mundo. 

 Deixei o Mosteiro em 2002. Essa experiência foi muito importante para mim, 

porque ela mesma consistiu na elaboração de um outro lugar no mundo. Fazia oito anos 

que eu estava imerso na vida religiosa monástica e não sabia fazer qualquer outra coisa 

na vida. Meses antes de deixar a vida religiosa, procurei uma iyalorixá (mãe de santo) 

famosa da Bahia, especificamente, de Salvador, e pedi que ela consultasse os búzios pra 

mim. Consultar os búzios é ouvir a sonoridade, o som, a voz das conchas. Os búzios do 

mar são uma espécie de tecnologia de comunicação, através da qual sacerdotes de Orixá 

(babalorixá e iyalorixá, pai de santo e mãe de santo; em tradução literal, pai guardião da 

cabeça e mãe guardiã da cabeça, que iniciam uma pessoa no Orixá) escutam a voz dos 

Orixás. As conchinhas do mar servem de boca para anunciar a palavra do Orixá. A 

reputada mãe de santo (iyalorixá) disse: “menino precisa fazer caminho do santo, o 

tempo do menino no mosteiro findou”. Era a resposta para uma certa angústia que eu 

sentia. Tinha experimentado tanto o universo do Candomblé, que ele me impregnei. 

Não demorei em colocar em prática a voz dos búzios. Havia o dizer do oráculo do Orixá 

e havia minha intuição, confirmando tudo aquilo que ouvi. Deixei a vida religiosa 

monástica seguro do caminho que eu precisava fazer. E assim foi feito, saí e fui viver a 

vida ainda não vivida. Em Goiânia, mergulhei mais ainda no mundo dos Candomblés, 

até que encontrei Ifá.  

 Conheci Ifá em 2002, tinha acabado de deixar oito anos de vida religiosa 

monástica cristã. Entre os anos 2000 e 2002, ainda monge, transitei muito pelo mundo 

dos Candomblés e já havia me identificado profundamente com esse universo, que me 

revelava profunda familiaridade. Conhecer Ifá não foi um acontecimento qualquer, 

estava precisando de alguém que consultasse novamente o oráculo do erindilogun (jogo 
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de búzios, como é conhecido no Brasil) para mim. Foi nessa ocasião que conheci o 

Bàbáláwó Ifáseún Olúsólá Ogúnsí e sua esposa, Iyánifá Ifátunmísé Osúnseíyí Olúsólá 

Ogúnsí. O Bàbáláwó Ifáseún é o pioneiro do Ifá, em Goiás. Foi ele quem trouxe Ifá para 

Goiânia e o divulgou em escolas, universidades, congressos, associações e comunidades 

de matriz africana. 

 O dia que fui consultar o oráculo (jogo de búzios) com o Bàbáláwó Ifáseún foi 

muito produtivo em minha vida. Estava procurando uma forma de me conhecer melhor 

e saber do que faria depois de anos enclausurado em um mosteiro. Era o ano de 2002 e 

eu, particularmente, estava muito perdido. Acabei não voltando para a casa dos meus 

pais, no interior de Minas Gerais. Fiquei em Goiânia, onde não conhecia praticamente 

ninguém. Foi no oráculo do Ifá, através dos búzios, que eu ouvi o que deveria fazer da 

minha vida. Escutar os búzios, segundo as tradições africanas nagô e iorubá, é ouvir o 

Ifá, cuja capacidade de instruir é salutar para qualquer pessoa. 

 Havia deixado a vida cristã e estava a fim de experimentar uma outra perspectiva 

de crença que não passava tanto pela racionalidade, quanto pela sensação, percepção, 

intuição e/ou um conhecimento outro que não se candidatava branco ocidental. Os 

búzios, também chamados kauris, são uma forma de oráculo elaborado. Acredita-se que 

sua antiguidade seja maior do que os outros dois oráculos de Ifá, o opele e os ikin, 

usados somente pelos Bàbáláwós. Bastide, em O Candomblé da Bahia (1961), fala 

sobre esses oráculos. O opele, diz ele,  
 
[...] é privilégio dos babalaôs unicamente e êstes, para utilizá-lo, têm de se 
submeter a uma iniciação e aprendizagem especiais. Este colar ou opele é 
composto de quatro metades de nozes de kola prêsas a uma cadeiazinha de 
ferro que se joga sôbre a mesa de modo a cair formando um U cuja abertura 
fica colocada diante do adivinho (segundo o método yoruba que neste ponto 
se distingue do método dahomeano); as duas extremidades do U são de sexo 
diferente, e neste sistema yoruba, a extremidade masculina está à direita do 
babalaô, a extremidade feminina à sua esquerda. A diferença de sexo está 
indicada simbolicamente por um pequeno nó para o sexo masculino, por uma 
pequena franja de quatro a cinco pedacinhos de linha para o sexo feminino. 
As metades de noz ao cair apresentam ou os lados convexos, ou os lados 
côncavos, obtendo-se então 16 palavras ou odu. Antigamente existiam na 
Bahia, e talvez ainda existam hoje, pequenas pranchas de madeira ou 
oponifá, sobre as quais eram inscritos os Odu, de acôrdo com o que mostrava 
o opele: duas linhas para cada metade de noz caída sôbre o lado côncavo, 
uma linha para a que caía sôbre o lado convexo. Como existem dois lados, 
masculino e feminino, e quatro metades de nozes de cada lado, temos duas 
séries de linhas que se marcam na prancha e que são lidas da direita para a 
esquerda. Está claro que esta marcação de linhas não é necessária em tôdas as 
cerimônias, não é obrigatória senão para quem quer fazer seu Fá pessoal ou 
kpoli. Quando se trata de uma consulta comum, o babalaô se contenta em ler 
o odu sem escrevê-lo, pronunciando em voz alta seu nome e interpretando-o. 
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Não vimos nunca na Bahia, sem dúvida por não têrmos feito nosso kpoli, 
nenhum babalaô escrever os odu [...] (Bastide, 1961, 145-146) 

 

 O oráculo do ikin é o mais poderoso oráculo de Ifá. Segundo os iorubá, os ikin são 

caroços de coquinhos (nozes) de um tipo especial de palmeira de dendê que, ao invés de 

apenas dois olhos, como nas palmeiras comuns, apresentam três ou mais olhos. No Ifá, 

é usado o de quatro olhos, em alusão à dimensão do Ifá, que olha em todas as direções.  

No Culto de Ifá, os ikins de quatro olhos passam por uma preparação específica, 

conhecida apenas pelos bàbáláwós. Somente assim eles podem ser usados para fins 

divinatórios. Todo iniciado no Culto de Ifá possui seus próprios ikin que, ao serem 

consagrados através do ritual de iniciação, passam ser o próprio Ifá da pessoa, ou seu 

kpoli (seu Ifá pessoal). No Culto de Ifá, cada iniciado tem seu próprio Ifá preparado 

para si, que é também, de certa forma, seu próprio oráculo pessoal.  

 Sobre os búzios, Bastide (1961) diz: 

  
Cada búzio tem uma das faces quebrada, de maneira a apresentar um lado 
aberto e outro fechado. O adivinho sacode-os entre as duas mãos reunidas em 
concha e lança-os; segundo a maneira pela qual caem, lê-se a “palavra” 
formada (Bastide, 1961, p.143). 

 

 O oráculo dos búzios e/ou oráculo do erindilogun recomendou-me, naquela 

ocasião, estudar Ifá e me profissionalizar na vida. Como havia dito, estava saindo de 

oito anos de vida enclausurada em um mosteiro e precisava trabalhar e construir uma 

outra vida, inserida no mundo, junto com pessoas diversas. O oráculo também disse 

que, no momento certo, eu encontraria o caminho. Desde o primeiro instante, interessei-

me pela comunidade Mogaji Ifá (Herdeiros de Ifá), do Bàbáláwó Ifáseún Ogúnsí, que 

existe até hoje em Goiânia. Fiquei sabendo, anos depois, que fui um dos primeiros 

clientes para quem o Bàbáláwó Ifáseún consultou seu próprio oráculo de 

búzios/erindilogun. 

 A diferença entre o oráculo do erindilogun, o oráculo do opele e o dos ikins não 

está somente nos formatos, mas também na própria técnica. Cada um desses três 

oráculos tem sua maneira de ser consultado. Enquanto o erindilogun acessa dezesseis 

odu, ou seja, dezesseis caminhos ou possibilidades de interpretar a situação do 

consulente, o opele e os ikins possuem duzentos e cinquenta seis possibilidades. 

Acredita-se que, através do opele e do ikin, obtém-se uma compreensão mais 

abrangente da situação. Há também diferenças na forma e na técnica do opele e dos 
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ikins, assim como na potência de acesso. Enquanto, no oráculo do erindilogun, acredita- 

se que o Orixá do sacerdote fala através do Orixá Exú, o comunicador, no opele Ifá ele 

fala através de Esu e nos ikins é o próprio Ifá que fala. Os ikins são a própria boca por 

onde Ifá transmite seu conhecimento e sua sabedoria através dos Bàbáláwós. Verger e 

Bastide (2002, p. 198-199), comparando o oráculo de búzios com oráculo do opele, 

chegam a caracterizar os primeiros como “um modo de adivinhação mais suave, os 

búzios, aliás peculiar a Exu, e não a Ifá”.  

 Para Verger e Bastide (2002), o trabalho dos Bàbáláwós consiste em uma grande 

“capacidade intuitiva”. Essa capacidade é importante também para os babalorixás e 

iyalorixás, ao consultarem o oráculo dos búzios/erindilogun. Além dela, faz-se 

necessária uma disposição para memorizar muitas histórias. É neste sentido que os 

autores citados se encarregaram de nos lembrar que:  
 
Contudo, [o babalorixá ou iyalorixá] deve desconfiar desse dom e, antes de 
proferir o nome do Orixá, interrogar exaustivamente (2 ou 3 vezes) o opele, a 
fim de ter uma confirmação de que não se engana, de que não adivinhou mal 
através do conhecimento que tem dos mitos de cada odu (Verger; Bastide, 
2002, p. 213).  

 

 Foram oito anos de imersão no cotidiano da Egbe Mogaji Ifá. A palavra Egbe, no 

iorubá, significa comunidade. No Brasil, esse espaço coletivo também ficou 

amplamente conhecido como terreiro. De 2002 a 2010, o Egbe Mogaji Ifá era meu local 

de referência. Era também o local de cuidar de mim e vivenciar práticas e saberes 

ancestrais. Durante esse tempo, permaneci frequentando terreiros de Candomblé em 

Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro, embora tivesse amigos por todo o Brasil, sobretudo 

iniciados em Salvador, São Paulo, Recife, São Luiz do Maranhão e alguns no Batuque 

do Rio Grande do Sul. No Egbe Mogaji Ifá, vivenciei muitos rituais dos diversos Orixás 

e de alguns cultos, como o de Egúngún e o de Iyami Osoronga – Gélédé. Conheci 

alguns Bàbáláwós que passaram pelo Egbe a convite do Bàbáláwó Ifáseún. O Egbe 

sempre foi uma espécie de estalagem, local de passagem de pessoas da Tradição de 

várias partes do Brasil e da América do Sul, seja do Ifá, ou do próprio Candomblé. 

Muitos Bàbáláwós passaram pelo Egbe para transmitir conhecimentos, sem falar em 

pessoas que vinham de outras localidades para cuidar da vida espiritual no Orixá. Esses 

momentos com os Bàbáláwós que vinham e de ritos diversos eram sempre de 

aproveitamento para mim, porque me davam a possiblidade de mergulhar 

profundamente no conhecimento da Tradição, na aprendizagem dos ritos e na própria 
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familiaridade com todo o léxico da cosmogonia de Ifá e Orixá. Era o momento para 

aprender as liturgias, posturas, procedimentos, cantigas etc. Como eu não era iniciado, 

usava muito a observação atenta para apreender o que se passava. Por não ser iniciado, 

eu não podia participar diretamente dos rituais, mas podia vê-los e ajudar nas questões 

mais básicas, como varrer, limpar, pegar alguma coisa, segurar itens utilizados, etc.  

 Minha iniciação no Ifá ocorreu dez anos depois, exatamente em março de 2012. O 

Bàbáláwó Ifáseún não poderia realizar iniciações, pois lhe faltava a autorização e o 

conhecimento dos procedimentos dos ritos iniciáticos. Então, foi trazido de São Paulo 

um Oluwo que já havia ido à Nigéria, na África, e recebido as devidas autorizações para 

realizar iniciações: Ifakoya Oyekanmi. O termo Oluwo quer dizer “Senhor do segredo” 

ou “Senhor do Conhecimento”. Oluwo é um bàbáláwó de alto nível, que possui a 

liderança em uma comunidade de bàbáláwós, com qualificação o suficiente para formar 

outros bàbáláwós. O Oluwo Ifakoya Oyekanmi é um dos bàbáláwós mais sábios do Ifá 

no Brasil. Inteligente e profundamente dedicado, realizou para mim o ritual de iniciação 

denominado Isefá. O Isefá é a primeira mão do Ifá, é por onde qualquer pessoa chega ao 

Ifá. A palavra Isefá quer dizer “força de Ifá”, ou “ação de Ifá”, “trabalho de Ifá”. Trata-

se de conceder o Ifá a uma pessoa, homem ou mulher. Por ocasião dessa iniciação, o 

iniciado realiza pactos de vida com Ifá comprometendo-se com o serviço dos Osé, que 

são realizados de quatro em quatro dia. O Osé é o dia de agradar Ifá, é uma cerimônia 

individual que cada iniciado faz diante de seu Ifá. 

 Em minha vida, essa iniciação foi salutar, pois consolidou dez anos de 

treinamento e vivências dentro de um Egbe de Ifá e Orixá. Depois de minha experiência 

iniciática no Isefá, Ifá comunicou que era preciso realizar uma outra iniciação, chamada 

Itefá/Itelodu, para que eu pudesse me tornar um bàbáláwó. Itefá/Itelodu é o segundo rito 

iniciático dentro do Culto de Ifá, conhecido também como a segunda mão de Ifá. Itefá 

significa “pisar no Ifá”, ou “pisar na terra de Ifá”. Ite no iorubá é grau, então Itefá 

também dá a ideia de subir de grau, receber um outro grau no Ifá. Itelodu significa 

“pisar no Odu”, ou “entrar na floresta de Odu”, ou ainda ascender ao grau de Omo Odu, 

que quer dizer filho de Odu. Itelodu é a cerimônia final do Itefá, que consiste em 

conduzir o iniciado para ver Igbadu (a cabaça da existência), que contém os elementos 

fundadores do Universo. Essa cabaça, chamada de Igbadu, é o próprio útero do 

universo, pertencente a uma força cósmica feminina de nome Odu Olugboje – mãe de 

Odu e, assim, a mãe de todos os bàbáláwós. Ifá é o conhecimento masculino do 

universo, Odu é sua contraparte feminina. 
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 Demorei exatamente oito meses para me preparar para o Itefá/Itelodu – uma 

cerimônia longa, exaustiva e muito cara, pois requer muitas coisas para sua realização. 

Em novembro de 2012, durante dezessete dias, os ritos do Itefá/Itelodu foram 

procedidos pelo Oluwo Ifakoya Oyekanmi em um sítio na cidade de Piracicaba, no 

Estado de São Paulo. Nessa ocasião, outros bàbáláwós e iniciados em Ifá e Orixá se 

fizeram presente nos ritos seja para ajudar, prestigiar e/ou celebrar a cerimônia. 

 Quando a iniciação do Itefá/Itelodu acabou eu era um bàbáláwó. Já possuia um 

bom conhecimento, mas precisava receber treinamentos em muitos outros. No Brasil, 

esse aprendizado acontece na relação com os bàbáláwós mais experimentes, que estão 

disponíveis para ensinar – sobretudo o iniciador, em meu caso, o Oluwo. O Oluwo 

Ifakoya contribuiu muito para meu aprendizado, assim como tantos outros bàbáláwós. 

Ifá, no final da minha iniciação do Itefá/Itelodu, recomendou que eu fosse à Nigéria e 

fizesse a iniciação no Culto de Sàngó. Em 2018, fui à Nigéria, para fazer essa iniciação 

no Culto antigo/tradicional do Orixá Sàngó e ser conhecido pelos bàbáláwós da minha 

família, na cidade de em Ibadan.  

 O transe do Bàbáláwó não é o transe do iniciado no Orixá. Ainda assim, vivencio 

no meu corpo dois tipos de transe: um, que podemos chamar de transe de possessão, 

que é o transe do Orixá, e outro, que podemos chamar de transe de consciência 

alterada, no Ifá. O transe do bàbáláwó é denominado aqui transe de consciência 

alterada, ou “estado lai-lai”, como dizemos na Tradição de Ifá. Quem primeiro me falou 

de “estado lai-lai” foi meu Oluwo. Ele disse que, durante a consulta ao oráculo do Ifá, 

através de invocações ofó – palavras de encantamentos, poder e força –, os Bàbáláwós 

acessam o poder da sabedoria do Ifá, o que torna possível um transe de consciência 

alterada que lhes permite acessar as histórias e as recomendações do Ifá para o 

consulente/cliente. O “estado lai-lai” é um estado de alteração da consciência do 

bàbáláwó, para que ele deixe Ifá falar através dele. É durante a consulta oracular, que o 

bàbáláwó desencadeia o “estado lai-lai”, uma espécie de “transe místico” que possibilita 

a entrada do sacerdote de Ifá no espaço dimensional de acesso à sabedoria de Ifá. Nesse 

estado de transe, os bàbáláwós têm acesso a um conhecimento milenar, ancestral, 

atemporal que é atualizado a partir do momento que eles o acessam e transmitem ao 

consulente. Ifá usa histórias passadas para orientar as pessoas e os bàbáláwós, ao 

desencadearem o “estado lai-lai” através de invocações e palavras de encantamentos, 

atualizam para o tempo de hoje as histórias que serviram para orientar pessoas de um 

tempo passado.  
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 Para que o “transe místico” do bàbáláwó seja desencadeado, ele precisa usar 

palavras ofó. Estas palavras abrem um campo energético, conduzindo a consciência do 

bàbáláwó a um outro espaco dimensional, onde ele acessa a sabedoria de Ifá. Acredita-

se que Elá – o espírito da força da sabedoria, uma força cósmica pré-histórica, sem 

forma – encarrega-se de fazer vir à tona o espírito da sabedoria de Ifá. Ao acessar as 

histórias de Ifá, os bàbáláwós são tomados pela força oriunda do poder de Elá e o 

“estado lai-lai” é desencadeado. O “estado lai-lai” é o estado de transe místico do 

bàbáláwó sem possessão, a não ser a possesão do espírito de Ifá denominado Elá. A 

possessão do espírito de Ifá nos bàbáláwós não ocorre da mesma forma que a possessão 

do Orixá nos iniciados do Culto dos Orixás. A diferença está exatamente na diferença 

dos cultos: o Culto de Ifá é um culto voltado para o conhecimento. Os iniciados 

reverenciam uma força denominada Ifá, que é a própria sabedoria do Universo. No 

Culto dos Orixás, os iniciados são preparados no seu corpo para ser ocupados por 

ancestrais Orixás da sua própria linhagem de vida. Nas diásporas, o conceito de 

linhagem ampliou-se para a família de santo ligada por laços, através da iniciação 

conduzida por um pai ou mãe de santo (bàbalórisá e iyálórisá). O laço na família de 

santo não é sanguíneo e sim determinado pelos ritos iniciáticos. Na Tradição Iorubá do 

Culto dos Orixá os laços são de sangue, os adeptos são, na maioria das vezes, 

descendentes legítimos do Orixá.  

 Desde 2013, dirijo o Egbe Agboniregún a ti Ilé Ase Sàngó Iya omi Osún 

(Comunidade de Ifá da Força de Sàngó e das Águas de Mãe Osún), na periferia de 

Senador Canedo – Goiás. O espaço é, acima de tudo, um território ancestral de práticas 

e saberes de Ifá e Orixá. Essa comunidade é, até o presente momento, a única de Culto 

Tradicional Iorubá devidamente registrada em cartório no estado de Goiás. O espaço 

realiza iniciações, transmissão de conhecimento ancestral e práticas de cuidado através 

das tecnologias do Culto de Ifá, Orixá, Egungun, Egbe Òrún e Iyami Osoronga – 

Gélédé. Atualmente, esse local é onde traduzo de forma prática o conhecimento/saberes 

e técnicas aprendidas durante meus anos de convivência com outros sacerdotes, na Egbe 

Mogaji Ifá em Goiânia, com o meu Oluwo, com meu mestre atual, que vive na cidade 

de Ibadan – Nigéria e também em outros locais onde convivi com bàbáláwós.  
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O Bàbáláwó: o erudito da palavra de Ifá  
 

Àwà ní ìbí tí àwà lònì, nítòrípè à dúrò léjìkà, awò n’ tí wòn wa síwàjú wà.  
Estamos onde estamos hoje porque estamos sobre os ombros daqueles que vieram antes de nós.  

 

 A citação acima é um provérbio iorubá. Os provérbios, na Tradição Iorubá, são 

formas de transmitir um determinado conhecimento, passar um saber por parte dos mais 

velhos aos mais novos. Nas mais diferentes culturas africanas, as práticas religiosas e a 

reverência aos ancestrais são comuns. Não se trata de ter apenas a memória querida 

daqueles que já se foram. Faz-se necesário tê-los ainda presentes, como uma outra 

maneira de estarem vivos em nós e entre nós. Entre os Iorubá, os ancestrais são 

chamados de Egún. Há um culto específico destinado aos Egúns, denominado Culto de 

Egúngún. Os Egúngún são os primeiros ancestrais/antepassados da Terra, muitos deles, 

segundo a crença iorubá, possuem grande poder (axé) no universo. Egún é o termo para 

morto, qualquer pessoa que morre torná-se um Egún.  

 Ifá é eminentemente filosófico, os Iorubá entendem que o Ifá trata de uma 

importante sabedoria oriunda do Orún (mundo invisível, muitas vezes, relacionado ao 

céu). Ifá está além da idéia de filosofia concebida pela tradição que remonta aos greco-

romanos. A filosofia do Ifá pode ser entendida a partir daquilo que Omotade 

Adegbindin (2014, p. 20) escreve, no livro Ifá in Yorùbá thought system: “defendo que 

a filosofia é prerrogativa de todo indivíduo, de todas as culturas (...) [contrariando] a 

lógica da insinuação convencional de que os africanos devem se sujeitar à tutela do 

Ocidental, porque sua própria tradição é inferior e anti-desenvolvimentista”5. 

 Oluwole (1999) afirma que Ifá é filosofia estrita. A filósofa nigeriana de origem 

iorubá eleva o Ifá à categoria de cânone filosófico equivalente àquele produzido na 

Grécia antiga. Ela afirma que é possível extrair uma tese e argumentos dos textos 

filosóficos do Ifá. O Ifá possui um arcabouço de conhecimentos próprios e seu estilo 

peculiar tem profunda relação com a própria tradição do povo Iorubá. Não importa se 

ele é oral e/ou escrito, essa dicotomia não tem relevância no Ifá, já que os textos 

(poemas/Ésé) necessitam da interpretação para se tornar inteligíveis. É importante frisar 

que, embora Ifá seja um conhecimento filosófico, ele é, sobretudo, o compêndio de 

                                                
5 (...) philosophy is the prerogative of every individual, every culture. (...) the conventional insinuation 
that Africans must subject themselves to the tutelage of the Westerner because their own tradition is 
inferior and anti-developmental (Adegbindin, 2014, p. 20). 
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histórias, lendas e mitos do povo Iorubá. Elevá-lo à categoria filosófica é uma forma de 

salientar que existe filosofia feita na África.  

 Augé (1988), na clássica etnografia Dios como objeto: símbolos-cuerpos-

materias-palabras, descobriu que as tradições africanas são também uma grande 

filosofia que elabora perguntas profundas e sabe fornecer respostas sutis, que não são 

estranhas a nossa capacidade de conceituação e simbolização. O antropólogo escutou e 

aprendeu com os sábios sacerdotes-adivinhos e, dessa aprendizagem, nasceu sua 

etnologia acerca dos objetos animistas que são adorados como deuses por várias 

sociedades africanas (Augé, 1988). A obra de Marc Augé permanece profundamente 

interessante e fundamental para quem se propõe a estudar as tradições antigas africanas, 

a relação entre humanos e objetos, mundo material e mundo imaterial, natureza e 

cultura. O antropólogo não resolve dicotomias, mas as evidencia, deixando escapar que 

um conhecimento filosófico é extraído da relação que os humanos constrõem com os 

objetos.  

 A antropóloga luso-brasileira Manuela Carneiro da Cunha (2009), no livro 

Cultura com aspas e outros ensaios, discute a relação entre conhecimentos tradicionais 

e direitos autorais. A antropóloga afirma que os instrumentos internacionais de direitos 

autorais, por desconsider as variações entre regimes específicos de conhecimentos, 

acabam reproduzindo uma noção homogênea do que é o conhecimento. Quase sempre, 

o conhecimento tradicional é colocado em posição de inferioridade em relação ao 

conhecimento científico. Cunha (2009) está empenhada em tecer uma crítica aos 

documentos e legislações sobre direito autoral e também à ciência ocidental. Referindo-

se aos documentos e legislações sobre direito autoral, Cunha (2009) deixa escapar seu 

mal-estar, ao afirmar: 

 
Tratam o conhecimento tradicional sumariamente no singular, como uma 
categoria definida meramente por oposição ao conhecimento científico, sem 
contemplar a miríade de espécie incluídas sob o mesmo rótulo. Uma vez que 
o conhecimento científico foi tornado uno e universalizado, especula-se (e 
incluo aqui o sentido etimológico da palavra, que vem do espelhamento) a 
unidade do conhecimento tradicional. Como se o único só pudesse se 
defrontar com um outro único e não com a multiplicidade (Cunha, 2009, p. 
364). 
 

 De minha parte, considero que a academia – espaço de produção de 

conhecimentos (de ciência) – tende a enaltecer o conhecimento científico e exigir que os 

pesquisadores citem autores que compõem o cânone de uma certa cientificidade. Como 
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isso é ou deveria ser para a antropologia, que tem como público-alvo de suas inúmeras 

pesquisas as comunidades tradicionais? Até que ponto as etnografias e as próprias 

pesquisas de uma antropologia carregada de citações não deixam em segundo plano a 

fala dos nativos sobre suas realidades, tradições e culturas?  

 Em 2005, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) reconheceu que a Tradição de Ifá/Òrúnmìlà, a Sociedade dos Bàbáláwós e 

seu Sistema de Conhecimento e Divinação são Patrimônio Imaterial da Herança Oral e 

Cultural da Humanidade. Ifá não é somente um conhecimento imemorial, disponível 

para se tornar patrimônio. Ifá é um conhecimento vivo, ele permanece atualizado na 

boca dos bàbáláwós, que são verdadeiras bibliotecas ambulantes. Não está morto e não 

é antigo na sua capacidade de se atualizar, é antigo em sua técnica, prática e em seu 

estilo de transmissão próprio. O Ifá é passado do mais velho para o mais novo, ou seja, 

ele é transmitido somente por via iniciática. Trata-se exatamente daquilo mesmo que 

Cunha (2009, p. 364-365) afirmou:  

 
[...] os conhecimentos tradicionais não são simplesmente um corpus 
estabilizado de origem imemorial, e sim conjuntos duradouros de formas 
particulares de gerar conhecimento. O conhecimento tradicional, segundo 
essa visão, não é necessariamente antigo. Tradicionais são seus 
procedimentos – suas formas, e não seus referentes. Esses procedimentos são 
altamente diversos.  

 
 A tradição oral de Ifá ensina que nossos ancestrais criaram as condições 

necessárias para que pudéssemos ter vida. É claro que isso não diz respeito apenas às 

heranças biológicas, mas principalmente ao legado pessoal e cultural deixado por eles. 

Um provérbio iorubá ensina que “a terra não é dos vivos; a terra é dos mortos e 

daqueles que ainda chegarão”. A terra não pertence a nós. Não temos sua propriedade. 

Isso pode ser interpretado como um convite a uma experiência menos materialista, mais 

voltada às coisas do espírito e à contemplação. Mas principalmente, deve-se entender 

essas palavras a partir de um compromisso ético que devemos ter junto àqueles que nos 

legaram sua herança e com relação ao que será deixado para as próximas gerações. 

Quando, então, todos nos tornaremos ancestrais também. 

 Através da antropologia de Tim Ingold tenho passado a entender o léxico do Ifá 

de outra maneira. Não é que Ingold saiba de Ifá, mas sua antropologia permite um outro 

olhar sobre as coisas. O livro Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e 

descrição (2015) deixou minha cabeça povoada de múltiplas ideias. Fiquei por um 

tempo pensando em sua proposta de “educação da atenção”. Para ele, é através dos 
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traços, das linhas impressas na paisagem por aqueles que a habitaram e habitam, que o 

conhecimento pode ser acessado. O antropólogo afirma que o conhecimento não se 

processa dentro de um sacrário estabelecido e protegido das várias possibilidades da 

vida prática. Ingold acredita que o conhecimento se dá em um mundo real de pessoas, 

objetos e relacionamentos. A partir do seu pensamento, entendo que não é absorvendo 

representações mentais ou elaborando esquemas conceituais que nós aprendemos, mas 

sim desenvolvendo o sistema perceptivo em sintonia fina com o ambiente. Isso me 

conduz a localizar Ifá como uma senso-percepção que torna possível aos bàbáláwós 

acessar conhecimento ancestral, oriundo dos antigos. Não é a razão que disponibiliza 

esse acesso, é um estado outro de consciência – o “estado lai-lai”, já mencionado 

anteriormente.  

 Ingold (2015) nega as rupturas entre a natureza e a cultura. Ele defende a ideia de 

uma continuidade entre os processos biológicos e culturais, agregando a ideia de 

movimento entre/com as coisas. Ambientes e pessoas criam-se em movimento. Seu 

paradigma antropológico leva-me a ver que, ao habitar o mundo, somos envolvidos em 

uma variedade de linhas que desenham a paisagem. Essas linhas não são prerrogativas 

dos humanos, mas de todos os seres e coisas que cohabitam um ambiente.  

 A meu ver, Estar vivo (Ingold, 2015) é uma crítica à ciência moderna, ao 

positivismo, ao primado da razão. O mundo da vida e da experiência é o lugar 

primordial do conhecimento e considero importante o reconhecimento do papel que esse 

autor atribui à vida prática e à própria experiência na produção de conhecimento. O 

paradigma fenomenológico de Ingold (2015) é uma alternativa ao paradigma da ciência 

moderna positivista. Mas não se trata de uma crítica vazia, ele está lançando outras vias 

de acesso ao conhecimento, que a ciência moderna parece ter falhado em acessar. Sem 

me alongar demais, penso que o Ifá como tecnologia e os bàbáláwós como operadores 

e/ou eruditos desse conhecimento recompõem paisagens através de histórias antigas, 

míticas. As histórias em si já são uma experiência. O consulente experimenta, através da 

audição e da sensação, histórias passadas que se revelam em sua própria.  

 O conhecimento é uma das ferramentas mais antigas do mundo. A partir do Ifá, 

podemos entender que os antepassados têm utilizado o conhecimento como ferramenta 

para fazer uma série de coisas e como uma tecnologia de transmissão. Houve um tempo 

em que os antepassados precisaram reter informações das mais diversas para assegurar a 

transmissão de práticas e saberes ancestrais. Passadas de geração em geração, ideias 

foram dando forma a tecnologias diversas e conteúdos que contribuíram para a vida. 
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Homens e mulheres destacaram-se, ora como habilidosos na caça, ora na confecção de 

armas e utensílios ou ainda nas práticas medicinais e/ou religiosas. Houve também 

aqueles que se encarregaram de manter a lembrança dos feitos e histórias vividas, e eles 

o fizeram retendo, memorizando conteúdos que ficaram preservados em suas memórias.  

 Ifá, atualmente escrito em versos, é uma tradição sem escrita, eminentemente oral 

– um saber preservado na memória. Entre os Iorubá antigos, algumas pessoas eram 

separadas e preparadas desde cedo para transmitir os saberes guardados por gerações. 

Eles se tornavam livros ambulantes, colecionando na memória uma série de histórias, 

mitos que ajudavam a comunidade a manter seu lugar no mundo e sua própria razão de 

existir. Entre os praticantes de Ifá, costuma-se dizer que são as histórias contadas pelos 

antepassados que possibilitam a permanência no mundo. Ifá entende que, quando um 

povo perde a relação com suas histórias, deixadas pelos antepassados, o sentido de 

existência entra em colapso. Não é diferente com pessoas que adoecem psiquicamente, 

não é difícil identificar uma ausência, ou desligamento da própria noção de vida, ou do 

próprio sentido de existência. Não é à toa que os psicanalistas pedem que os pacientes 

relatem suas histórias de vida, o que, na verdade, é possibilita que retomem a dinâmica 

da própria vida.  

 Os bàbáláwos revelam histórias das/para as pessoas, procurando ajudá-las a 

entender seu momento de vida. Os antropólogos também gostam de ouvir histórias. É 

uma das competências do antropólogo escutar histórias, geralmente ele observa, 

experimenta, adentra outras realidades. O aprendizado de um antropólogo está na 

relação com as pessoas. Ingold (2019, p. 7) afirma que a antropologia é  

 
um campo de estudo que assumiria para si a responsabilidade de aprender 
com a maior variedade de abordagens possíveis; que buscaria apoiar-se, 
diante da questão sobre como viver, na sabedoria e na experiência de todos 
os habitantes do mundo, independente de suas origens, dos seus meios de 
subsistência, das suas circunstâncias e de seus lugares de residência. 

 

 Considero que a antropologia torna-se mais importante, diante da variedade de 

tecnologias de manutenção e transmissão de conhecimento existentes no mundo. O 

saber da ciência e o saber tradicional distanciam-se no tempo, mas ambos podem 

contribuir para a preservação da vida e da existência das pessoas. Segundo Ingold 

(2019, p. 8):  
 
Seja como for, a antropologia será sempre uma disciplina em aberto: ela não 
pode se constituir de maneira mais definitiva do que a vida social da qual ela 
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se ocupa. Assim, a história da antropologia não pode ser narrada como uma 
história do início ao fim. Tampouco podemos dormir sobre nossos louros, 
como se, após séculos de erros, de ignorância e preconceito, tivéssemos 
finalmente emergido à iluminação.  

 

 O saber constituído de um povo é ele próprio base da sua constituição e da sua 

existência. Nenhum povo vive sem saber próprio, sem os conhecimentos que o 

identifiquem como um povo e/ou uma cultura própria. Minha pesquisa procura resgatar, 

em nome próprio de bàbáláwo e antropólogo, esse saber que constitui, que elabora a 

vida e que precisa estar cada vez mais presente na expressão dos nativos. É sobre como 

os nativos podem ocupar espaços de fala na academia ao falar de si. É tomar a palavra, 

autorizando-se a falar de si, da sua própria cultura e da experiência de vida que anima as 

práticas de conhecimento na sua própria tradição. 

 Preservados na boca dos bàbáláwós, centenas de poemas que compõem o Lésé-

Lésé Ifá (Poemas de Ifá) chegaram até os nossos dias. A palavra esé quer dizer poema, a 

escrita de Ifá é tal como um poema. É um estilo de fácil memorização. Os poemas 

traduzem uma variedade de mensagens, que podem ser resignificadas na boca dos 

bàbáláwós, sobre um tempo mítico, o universo de uma realidade já vivida em algum 

momento. Em Ifá, não se sabe o tempo certo das coisas, isso não é importante. As 

histórias de Ifá não obedecem uma temporalidade, nem tampouco uma cronologia, elas 

são cíclicas, estão sempre indo e voltando. Em Ifá, o conceito de história desloca-se da 

cronologia dos fatos para o próprio movimento das coisas. Por isso, Ifá é atemporal e 

suas mensagens são sempre atuais. 

 Gostaria de compartilhar um esé coletado por Ayo Salami (2002, p. 119-126, 

tradução nossa), na obra Ifá: una completa divinación. O poema é do Odu Oyeku Odi e 

versa sobre várias questões da vida. É a partir dele que pretendo escrever sobre minha 

inserção na Tradição do Ifá:  

 
Lèselèse là n fé 
Òòsà mó jèé á dáwó lé n táà 
leè se A díá fún Òdùyè 
Òdùyè tíí sòré Oba lóde 
Òyó Lèselèse là n fé 
Òòsà mó jèé á dáwó lé n táà 
leè se A díá fún Àáyá Onírù 
mérìndínlógún 
Èyí ti n gbóguún ti Oba 
Àáyá Onírù mérìndínlógún 
ni n gbóguún ti Oba 
Ó kó lele mó Oba 
Òún wáá le mú Àáyá Onírù 

Realização é o que queremos 
Òòsà, não nos comprometamos com 
o que não podemos alcançar 
Eles foram os que fizeram 
adivinhação para Òdùyè 
Òdùyè, amigo do rei de Òyó 
Realização é o que queremos 
Òòsà, não nos comprometamos com 
o que não podemos alcançar 
Eles foram os que fizeram 
adivinhação para o macaco de 
dezesseis caudas 
Que está em guerra com o rei 

El logro consiste en lo que 
deseamos 
Òòsà, no nos deje emprender lo 
que nosotros no podemos alcanzar 
Fueron los que hicieron 
adivinación para Òdùyè 
Òdùyè, el amigo del rey de Òyó 
El logro es lo que deseamos 
Òòsà, no nos deje emprender lo 
que nosotros no podemos alcanzar 
Fueron los que hicieron 
adivinación para el mono de 
dieciséis colas 
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mérìndínlógún báyìí? 
Òdùyè tíí sòré Oba lóde 
Òyó bá mú Oba loòdò àwon 
Lèsèlèse là n fé 
Àwon Lèsèlèse là n fé ní kí 
Oba ó to Ògún lo 
Oba bá to Ògún lo 
Ògún lóun ó mùú Àáyá 
òhún 
Ògún náà bá to Òrúnmìlà lo 
Òrúnmìlà ní kí Ògún ó rúbo 
Ó ní kí Ògún ó rú apó 
Kó rú ofà 
Kó sì rú èèrí 
Ó ní kí Ògún ó dira 
Ojú ònà sì ni àwon àáyá yìí í 
rin 
Láti orí onírù kan 
Tée dórí onírù 
mérìndínlógún ti n gbóguún 
toba 
Wón ní kí Ògún ó korí sí ijù 
Kó mú apóo rè 
Kée rorí 
Kó mú Ofa 
Kée ro esè 
Kó mú orín àrùnkù àti èèrí 
Kó gbé e kègbé 
Kó wáá piroro sójú ònà bi 
eni ó ti kú 
Ògún se béè 
Onírù kan ló kókó bá Ògún 
lójú ònà 
Ó rí Ògún tó sùn gbalaja 
Ló bá kígbe 
Ó ní Àáyá onírù méjì súré 
tete súré tete 
Mo róde lódìkodì lónà o 
Àlùjannjan n kíjan 
Odé fapó rorí 
Àlùjannjan n kíjan 
Odé fapo rorí Àlùjannjan n 
kíjan Odé fofà rosè ò 
Àlùjannjan n kíjan Odé rà ó 
sìndin Àlùjannjan n kíjan 
Òkú è é rorín Àlùjannjan n 
kíjan Alààyè è é sìndin ò 
Àlùjannjan n kíjan Ó di 
pònhun 
Ó di pó 
Àlùjannjan n kíjan 
Ló bá fo Ògún ru lójú ònà 
Onírù méjì náà wò ó 
Òun náà ké sí Àáyá onírú 
méta Àáyá onñirù méta súré 
tete súré tete Mo róde 
lódìkodì lónà o 
Àlùjannjan n kíjan 
Odé fapó rorí 
Àlùjannjan n kíjan 

O macaco de 16 caudas é aquele 
que está seriamente em guerra 
contra o rei 
Ele foi persistente e imponente 
O rei perguntou: Serei capaz de 
pegar o macaco de dezesseis 
caudas? 
O amigo do rei de Oyó disse ao rei 
para encontrar o sacerdote, Lèsèlèse 
là n fé 
O sacerdote Lèsèlèse là n fé disse 
ao rei para encontrar Ògún 
O rei então foi ver Ògún que 
prometeu pegar o macaco 
Por sua vez, Ògún consultou Ifá 
Òrúnmìlà aconselhou Ògún a fazer 
o sacrifício 
Ele aconselhou Ògún a sacrificar 
sua mochila 
Ele deve oferecer como sacrifício, 
seu arco e flechas 
Ele também deve sacrificar seu 
tapete de dormir 
Ele também deve oferecer espiga de 
milho como sacrifício 
Ele disse a Ògún para se arrumar e 
não ficar nervoso 
Enquanto isso, os macacos 
dominavam a trilha principal, que ia 
até o macaco de cauda única 
Até o macaco de 16 caudas, que 
estava em guerra com o rei 
Eles disseram a Ògún para ir em 
direção à floresta 
Ele deve encontrar sua mochila 
E usar como travesseiro 
Seu arco e flecha 
Ele deve usar para apoiar a perna 
Ele vai pegar as lascas de paus e a 
espiga de milho 
E você deve colocar ao lado dele 
Ele deverá fingir estar morto, 
estando no meio da estrada 
Alguém fez o que foi dito 
Foi o macaco de 16 caudas que 
chegou primeiro 
Ele viu Ògún deitado no chão 
Ele gritou de alegria 
'Macacão com duas caudas, venha 
rápido' 
O macaco de duas caudas correu 
rapidamente para lá e cantou 
Eu vi o caçador deitado no meio da 
estrada 
Àlùjannjan n kíjan 
O caçador usou sua mochila como 
travesseiro 
Àlùjannjan n kíjan 
O caçador usou seu arco e flecha 
para apoiar sua perna Àlùjannjan n 

El que está en guerra contra el rey 
El mono de las 16 colas es el que 
está seriamente en guerra contra el 
rey 
Él era persistente e imponente 
El rey preguntó ¿Seré capaz yo de 
coger al mono de dieciséis colas?, 
Òdùyè el amigo del rey de Òyó le 
dijo al rey que se encontrara con el 
sacerdote, Lèsèlèse là n fé 
El sacerdote Lèsèlèse là n fé le dijo 
al rey que se encontrara con Ògún 
El rey entonces fue a ver a Ògún el 
cual le prometió coger al mono 
Ògún en su turno consultó a Ifá 
Òrúnmìlà le aconsejó a Ògún 
realizar el sacrificio 
Él le aconsejó a Ògún sacrificar su 
mochila 
Él deberá ofrecer como sacrificio, 
su arco y flechas 
Él también debería sacrificar su 
estera para dormir 
Él también debería ofrecer tuza de 
maíz como sacrificio 
Él le dijo a Ògún que se preparara 
y que no estuviese nervioso 
Mientras tanto los monos tenían 
dominio del camino principal Que 
van desde el mono de una sola cola 
Hasta el mono de las 16 colas, 
quien estaba en guerra contra el rey 
Ellos le dijeron a Ògún que se 
dirigiera hacia el bosque 
Él deberá buscar su mochila 
Y emplearla como una almohada 
Su arco y flecha 
Él deberá usarlo para apoyar su 
pierna 
El agarrará las astillas de palos y la 
mazorca de maíz 
Y deberá colocarlos al lado de él 
Él entonces debería pretender estar 
muerto, estando en medio del 
camino 
Ògún hizo lo que se le había dicho 
Fue el mono de 16 colas que llegó 
allí primero 
Él vio a Ògún tirado en la tierra 
Él gritó con júbilo 
‘Mono con dos colas, venga 
rápidamente’ 
El mono con dos colas corrió 
rápidamente allí, y cantó 
He visto al cazador tendido en 
medio del camino 
Àlùjannjan n kíjan 
El cazador usó su mochila como 
almohada 
Àlùjannjan n kíjan 
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Odé fofà rosè ò 
Àlùjannjan n kíjan 
Odé rà ó sìndin 
Àlùjannjan n kíjan 
Òkú è é rorín 
Àlùjannjan n kíjan 
Alààyè è é sìndin ò 
Àlùjannjan n kíjan 
Ó di pònhùn 
Ó di pó 
Àlùjannjan n kíjan 
Òun náà fo Ògún ru 
Onírù méta náà dé 
Òun náà fo Ògún ru 
Tée dórí onírù 
mérìndínlógún Bó ti dé ibè 
Ògún rora n wò ó 
Òun náà bá ké 
Ó ní mo róde lódìkodì lónà 
o Àlùjannjan n kíjan 
Odé fapó rorí 
Àlùjannjan n kíjan 
Odé fofà rosè ò 
Àlùjannjan n kíjan 
Odé rà ó sìndin 
Àlùjannjan n kíjan 
Òkú è é rorín 
Àlùjannjan n kíjan 
Alààyè è é sìndin ò 
Àlùjannjan n kíjan 
Kó fo Ògún kojá 
Ògún bá gbá ìru è mu 
Ó bá mú Àáyá wá fún Oba 
lóde Òyó 
Obá ní ìwo Ògún o ò sì tún 
ní jìnnà sí òun mó láíláí Tée 
dòní 
Bóba ó bàá jáde yóó sojú 
Ògún 
Bi yó bàá wo ilé 
Sojú Ògún ní ó se 
Ògún ojó kìíní ni Oba n yin 
tée dòní 
Oba ò níí se nnkankan kó 
mó sojú Ògún Ifá pé ipáa 
eléyìun ó kàá nnkan láyé 

kíjan 
O caçador deve apodrecer e os 
vermes devem crescer Àlùjannjan n 
kíjan 
Os mortos não mastigam palitos 
Àlùjannjan n kíjan 
Nenhum verme sai de um homem 
vivo 
Àlùjannjan n kíjan 
Em um pulo rápido, eu pulo nele 
Àlùjannjan n kíjan 
Ele pulou em alguém que estava 
deitado na estrada 
O macaco de duas cauda também 
olhou para ele com cuidado 
E chamou o macaco com 3 caudas 
O macaco de três caudas correu 
rapidamente para lá 
Eu posso ver o caçador deitado na 
estrada 
Àlùjannjan n kíjan 
O caçador usou sua mochila como 
travesseiro 
Àlùjannjan n kíjan 
O caçador usou seu arco e flecha 
para apoiar sua perna Àlùjannjan n 
kíjan. 
O caçador deve apodrecer e os 
vermes devem crescer 
Àlùjannjan n kíjan. 
Os mortos não mastigam palitos 
Àlùjannjan n kíjan. 
Nenhum verme sai de um homem 
vivo 
Àlùjannjan n kíjan 
Em um salto rápido 
Eu pulo nele 
Àlùjannjan n kíjan 
Ele pulou em Ògún 
O terceiro, um macaco com três 
caudas, chegou ao local. 
Ele pulou em Ògún 
Antes era a vez do macaco com 16 
caudas 
Quando ele estava perto 
Pouco a pouco ele abriu os olhos 
para vislumbrar 
Ele gritou alegremente e começou a 
cantar 
Eu posso ver o caçador deitado na 
estrada 
Àlùjannjan n kíjan 
O caçador usou sua mochila como 
travesseiro 
Àlùjannjan n kíjan 
Ele usou seu arco e flecha para 
apoiar sua perna 
Àlùjannjan n kíjan. 
O caçador deve apodrecer até que 
os vermes surjam Àlùjannjan n 

El cazador usó su arco y flecha 
para apoyar su pierna Àlùjannjan n 
kíjan 
El cazador debería pudrirse y le 
deberían salir gusanos Àlùjannjan 
n kíjan 
Los muertos no mastican palos 
Àlùjannjan n kíjan 
A un hombre vivo no le salen 
gusanos 
Àlùjannjan n kíjan 
En un salto rápido, salto sobre él 
Àlùjannjan n kíjan 
Él brincó sobre Ògún que estaba 
tendido en el camino 
El mono con dos colas también lo 
miró cuidadosamente 
Y llamó al mono con 3 colas 
El mono de tres colas corrió 
rápidamente allí 
Puedo ver al cazador tendido en el 
camino 
Àlùjannjan n kíjan 
El cazador usó su mochila como la 
almohada 
Àlùjannjan n kíjan 
El cazador usó su arco y flecha 
como el apoyo de su pierna 
Àlùjannjan n kíjan. 
El cazador debería pudrirse y le 
deberían salir gusanos 
Àlùjannjan n kíjan. 
Los muertos no mastican palos 
Àlùjannjan n kíjan. 
A un hombre vivo no le salen 
gusanos 
Àlùjannjan n kíjan 
En un salto rápido 
Salto sobre él 
Àlùjannjan n kíjan 
Él brincó sobre Ògún 
El tercero, un mono con tres colas 
arribó a la escena 
Brincó sobre Ògún 
Antes de que le tocara el turno al 
mono con 16 colas 
Cuando él estuvo cerca 
Ògún poco a poco abrió sus ojos 
para tener la vislumbre 
Él alegremente gritó y rompió a 
cantar 
Puedo ver que el cazador tendido 
en el camino 
Àlùjannjan n kíjan 
El cazador uso su mochila como 
almohada 
Àlùjannjan n kíjan 
Él usó su arco y flecha para apoyar 
su pierna 
Àlùjannjan n kíjan. 
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kíjan 
Os mortos não mastigam palitos 
Àlùjannjan n kíjan 
Nenhum verme sai de um homem 
vivo 
Àlùjannjan n kíjan 
Quando ele estava prestes a pular 
em Ògún 
Alguém o segurou pelas caudas 
Ele trouxe o macaco de dezesseis 
caudas ao rei na cidade de óyó 
O rei disse: "Você Ògún, você não 
vai se distanciar de mim" 
Até a data de hoje  
Sempre que o rei viaja, será com o 
consentimento de Ogún,  quando 
ele voltar para casa 
Alguém também terá consentimento 
para isso 
O mesmo Ògún é quem o rei louva 
e reza até hoje 
O rei nunca faria um feito sem a 
bênção de Ògún 
Ifá diz que essa pessoa superará 
todas as coisas do mundo. 

El cazador debería podrirse hasta 
que le salgan gusanos Àlùjannjan n 
kíjan 
Los muertos no mastican palos 
Àlùjannjan n kíjan 
A un hombre vivo no le salen 
gusanos 
Àlùjannjan n kíjan 
Cuando él estaba a punto de saltar 
sobre Ògún 
Ògún lo sostuvo por las colas 
Él le llevó el mono de dieciséis 
colas al rey en la ciudad de Òyó 
El rey dijo “Usted Ògún, no será 
distanciado de mí” 
Hasta la fecha 
Siempre que el rey viaje, será con 
el consentimiento de Ògún O 
cuando esté de regreso a su casa 
Ògún también tendría 
consentimiento sobre ello 
El mismo Ògún es quien el rey 
alaba y reza hasta la fecha 
El rey nunca emprendería una 
hazaña sin la bendición de Ògún 
Ifá dice que esta persona vencerá 
todas las cosas en el mundo. 

 

 Ifá conta histórias, nesse esé podemos perceber como os bàbáláwós transmitem 

conhecimentos. Ter acesso ao Lésé-Lésé Ifá requer também iniciação. Um provérbio 

iorubá diz que Ifá fala através de metáforas. Tudo é vivo no Ifá, não há distância alguma 

entre natureza e cultura. Para o Ifá, a cultura é a natureza e a natureza é a cultura. Por 

isso, o macaco tem vida própria e se relaciona com os seres humanos. No Ifá, não é só o 

macaco que entra em cena nas histórias, vários outros animais, árvores, frutos, entre 

outros seres, comunicam-se. 

 É verdade que o mito está para o esé, da mesma forma que está para o itán. A 

diferença entre o esé e o itán é pontual: o esé é um poema/história longa, organiza-se 

em introdução, desenvolvimento e conclusão. Já o itán é um poema/história curta, 

geralmente mais livre, e tem a intenção de passar/traduzir um ensinamento imediato. 

Ambos são poemas-histórias e estão na categoria de mito, no sentido utilizado desde os 

tempos antigos, como ferramenta de transmissão de conhecimento, de práticas e saberes 

ancestrais. Em nosso tempo, tem ocorrido um certo mitocídio, ou seja, o assassinato dos 

mitos, uma prática cada vez mais avassaladora, aberrante e nefasta. Esse assassinato tem 

sido ocasionado pela supremacia das epistemologias da era da modernidade, 

cientificistas e, muitas vezes, intolerantes. É necessário retomar o conceito de mito, 
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deve ficar evidente que não se trata de mentira ou de algo que é dito sem sentido. Mito é 

uma forma de saber, ou uma técnica de ensino e transmissão.  

 As mitologias são epistemologias de uma outra era, distante do positivismo e da 

modernidade. A importância do mito continua sendo valiosa, porque ele serve como 

ferramenta para colocar em questão o racionalismo, o cientificismo e a ciência moderna, 

com suas epopéias excludentes. As universidades modernas são dispositivos eficazes do 

assassinato do mito (mitocídio), ou melhor, dos conhecimentos tradicionais. Existe uma 

necessidade cada vez maior de poder, de empoderamento do saber científico sobre o 

saber tradicional. As universidades acabam por salvaguardar seu território como espaço 

de produção do saber científico, ficando os saberes tradicionais sem espaço em seu 

interior. São os antropólogos e a antropologia que têm tornando possível uma abertura 

para que saberes antigos de diversos povos tomem acento nos espaços acadêmicos. 

Como palácio do império da ciência moderna e do positivismo, a universidade muitas 

vezes violenta de forma mordaz qualquer saber e prática que não se define a partir do 

seu cânone. Carvalho (2018, p. 222), referindo-se à antropologia e ao trabalho de 

pesquisa de campo dos antropólogos, assim como à relação com saberes, práticas e 

segredos das comunidades tradicionais, defende que  
 
nós, antropólogos, procuremos diminuir cada dia mais aquela distância 
humana, que era tão comum durante o período colonialista da disciplina, a 
qual levava os estudiosos a produzir obras para um círculo puramente 
acadêmico, deixando seus informantes num mundo separado, sem serem 
consultados. Hoje, interessa-nos recuperar, de algum modo, o elo entre esses 
dois mundos e a busca de um consenso entre o interesse acadêmico e o do 
grupo estudado é fundamental, no momento em que tenhamos que optar por 
escrever ou por calar a boca.  
 

 Os saberes oriundos das mitologias de várias tradições e culturas, mantidos na 

boca de sábios eruditos, tinham como função formar a sociedade e o indivíduo, uma 

formação que se impunha particular, do um a um, transferencial e afetuosa. Uma 

educação marcada pela experiência, pela relação, sem pressa, sem diploma e sem 

currículo – no cotidiano das coisas e da vida. A transmissão do conhecimento no Ifá se 

dá dessa forma, atemporal, sem grades e currículo. Transmitir Ifá é uma relação que se 

presentifica na própria experiência a dois (bàbáláwó e discípulo) e também com o todo 

da comunidade (egbé).  

 O antropólogo Lévi-Straus faz parte de um grupo seleto de teóricos que, embora 

saiam de cena, a cena jamais sai deles. É que para a antropologia dessa nossa era, os 

clássicos soam às vezes como algo ultrapassado (Viveiros de Castro, 2014). Eu diria 
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que a pós-modernidade, com tudo o que ela representa, tem tomado a antropologia, a 

ponto dos interesses dos acadêmicos colocarem o mito, tema amplamente abordado por 

Lévi-Strauss, na condição de questão solucionada. O mito não é material de solução, ele 

não está solucionado na antropologia, até porque ela é uma ciência muito nova e com 

um leque de possibilidades ainda muito vasto. O campo de trabalho do antropólogo é 

infinito, a necessidade da sua presença em várias áreas e situações da vida tem se 

tornado cada vez mais importante e requisitada. Sempre tive um interesse muito grande 

pelos clássicos da antropologia. Nesse sentido, a obra de Lévi-Strauss pertence ao meu 

campo de interesse. O que os clássicos disseram continua sendo dito de várias outras 

maneiras entre nós, os clássicos podem tornar possível seguirmos adiante, para onde 

eles mesmos não foram. 

 Lévi-Strauss possui um acervo imenso de mitologias extraídas da obra I Bororo 

Orientali, escrita em 1920, pelo padre salesiano Antonio Colbachini, entre outras obras 

de outros escritores. A partir dos mitos coletados por Colbachini, Lévi-Strauss escreveu 

sua tetralogia denominada Mitológicas, um compêndio em quatro volumes que, como 

ele informou ao seu biógrafo, estão ligados, são continuidades (Wilcken, 2011). As 

Mitológicas são ferramentas indispensáveis para entender o mito de uma forma não 

linear, nem devotada a um sentido definido das coisas. Lévi-Strauss não trabalha com 

categorias fechadas, nem gosta das linearidades, embora tenha profunda preferência 

pelas estruturas. Sobre o mito, ele diz: 

 
Quando um esquema mítico passa de uma população para outra, e estas 
apresentam diferenças de língua, de organização social ou de modo de vida 
que o tornam dificilmente comunicável, o mito começa a se empobrecer e se 
embaralhar. Mas pode-se perceber uma passagem no limite onde, em vez de 
ser definitivamente abolido, perdendo completamente seus contornos, o mito 
se inverte e recupera parte de sua precisão (Lévi-Strauss, 2004, p. 9). 

 

 Em vários momentos da sua escrita, Lévi-Strauss afirma que as Mitológicas são,  

elas mesmas, um mito. Wilcken (2011) considera que, ao prometer ciência, o 

antropólogo ofertava uma espécie de “antropologia zen”. Ele reunia mito, mente e 

universo em uma comunhão espiritual. Seu interesse jamais foi fechar nada, nunca quis 

oferecer nada mastigado para quem quer que fosse. Durante os quase dez anos de escrita 

da sua obra Mitológicas, ele refugiou-se na solidão do seu escritório, comprometido em 

concluir sua obra antes de morrer. Lévi-Strauss estava focado no senso de unidade entre 
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as coisas, conectividade, um “nirvana de pensamento e natureza” (Wilcken, 2011, p. 

279). 

 Mitos nesse sentido, também o esé e o itán são relatos que, por mais 

diversificados que possam ser, compõem-se de princípios estruturantes comuns com 

realidades diversas, que se distanciam muitas vezes da sua própria origem. É sobre os 

princípios estruturantes do mito que as Mitológicas vão se haver, sobre essa 

possibilidade do mito estar em vários lugares, pertencer a vários lugares e como ele 

segue significante, produzindo conhecimentos entre as pessoas. Lévi-Strauss está muito 

pouco preocupado com a fidedignidade do mito, sua origem e originalidade. Ele 

propõe-se a desvendar e interpretar o que se desloca e produz alguma coisa. Em suas 

palavras: 
 
Todo mito é por natureza uma tradução, origina-se em outro mito 
proveniente de uma população vizinha mas estrangeira, ou num mito anterior 
da mesma população, ou ainda contemporâneo, mas pertencente a outra 
subdivisão social [...] que um ouvinte trata de demarcar, traduzindo-o a seu 
modo, em sua linguagem pessoal ou tribal, ora para apropriar-se dele, ora 
para desmenti-lo, e assim, sempre deformando-o (Lévi-Strauss, 2004, p. 7). 

 

 Um mito sempre diz algo à vida, a realidade, às situações diversas, quando ele 

assume o papel de ilustração, ou ajuda alguém, um grupo, uma sociedade a pensar 

melhor sobre alguma coisa que necessita esclarecimento. É nesse sentido que o mito, o 

Lésé-Lésé Ifá e os itán são uma forma de conhecimento: eles possibilitam que seu 

interlocutor ou interlocutores saibam algo mais sobre aquilo que eles mesmos procuram 

saber. Ainda em nosso tempo, muitas sociedades indígenas e africanas, entre outras, 

mostram que o mito assume a forma de biblioteca do conhecimento. Estas bibliotecas 

vivas estão na cabeça, na memória das pessoas, transmitindo conhecimento por 

gerações. Nas culturas orais, onde a escrita não se estabelece, são os mitos gravados na 

memória, passados de pais para filhos, que animam, direcionam e mantém viva a 

cultura de determinadas sociedades.   

 Lévi-Strauss, no primeiro volume de Mitológicas, “O cru e o cozido”, fornece 

uma série de contribuições que possibilitam pensar melhor os dilemas da cultura e como 

as sociedades em vários contextos e épocas elaboraram mitos para explicar as coisas. 

Na verdade, Lévi-Strauss está o tempo todo pensando outras formas de tornar universal 

um conhecimento que escapa ao cânone europeu. Cabe ao antropólogo/etnógrafo 

examinar a beleza do mito, é exatamente esse exercício que, acredito, Lévi-Strauss está 

realizando em sua tetralogia. Não é a antropologia que consegue explicar o mito para 
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Lévi-Strauss, é o mito que explica a antropologia. Lévi-Strauss participa desse 

pressuposto e, para dizê-lo, utilizo uma paráfrase do autor: “não sou eu que penso os 

mitos, os mitos se pensam em mim”. Em Mitológicas, é como se os mitos fossem 

artefatos sem autor, eles se escrevem por si só e se pensam entre si, como afirmou, em 

varias ocasiões, o antropólogo. 

O valor do mito está justamente na sua capacidade de funcionar, de dizer algo às 

pessoas, às coisas, à natureza. O mito não está estagnado, ele pode servir a um grupo e 

trazer conhecimento, mas ele também pode deslocar-se para um outro lugar e ali tomar 

outra função, agregar-se a outros mitos, obtendo nova dimensão e proporção. O mito 

não obedece às temporalidades e lógicas preestabelecidas. Ele está entre o dito e o não 

dito, porque há no mito coisas que se dizem por si sós; ele ocupa-se do explicável e do 

inexplicável, do possível e do impossível. Para entender melhor, basta observar como as 

pessoas mantêm seus mitos e como elas contam as coisas aos outros com a finalidade 

única de conservar suas identidades, suas personitudes, suas crenças e suas maneiras de 

encarrar e lidar com as coisas. 

 Há no esé uma transcrição, ou melhor, um conhecimento disponível. Os 

bàbáláwós encarregam-se de contar a história ao consulente. A história transcende o 

tempo e é contada ao bàbáláwó a partir do seu universo mítico, para que, depois, ele a 

atualize. Os bàbáláwós são os hermeneutas, intérpretes do Ifá. É a capacidade de acesso 

dos bàbáláwós que fornecerá atualidade ao esé. Esse acesso é em nome próprio e ele é 

fruto da própria experiência do bàbáláwó com a força/energia de Ifá. Acredita-se que 

Ifá, enquanto força/energia vital da sabedoria do universo contém/detém o axé (poder) 

capaz de produzir o estado denominado lai-lai, fornecedor de acesso ao sentido das 

histórias que Ifá quer comunicar ao consulente. 

 No esé citado acima, o macaco está em guerra com o rei. O rei conta com a 

orientação de um amigo, que lhe sugere procurar o sacerdote de Ifá. O sacerdote de Ifá 

possui conhecimento que permite ao rei vencer o macaco de dezesseis caudas. Na 

história contada em iorubá, a entonação e a repetição possibilitam aos bàbáláwós a 

memorização. Essa memória perpetua-se na boca dos bàbáláwós, os sacerdotes do Ifá. 

O uso da palavra sacerdote para referir-se ao bàbáláwós parece ser moderno. Bàbáláwó 

é um erudito, alguém que possui muito conhecimento. Bàbá é um termo para pai, mas 

está se referindo a alguém importante, é um tratamento usado para alguém que possui 

grande importância em uma comunidade/aldeia. Awó é a palavra iorubá para segredo 

que, na verdade, tem o sentido de conhecimento. O conhecimento, entre os Iorubá, tem 
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status de segredo. Não é que ele não possa estar disponível, é que o conhecimento dos 

antepassados precisa ser transmitido. O segredo, entre os Iorubá, é exatamente o 

conhecimento ancestral que é passado de geração a geração às pessoas que devem 

recebê-lo. O termo conhecimento, aqui, não se refere a qualquer conhecimento, mas sim 

ao conhecimento do Ifá. No entanto, a palavra sacerdote acabou sendo introduzida no 

Ifá, devido à sua inserção diaspórica no Ocidente.  

 O desfecho da história é o rei realizando o que Ifá determinou. O poema de Ifá é 

organizado de tal forma que obedece a um certo perfil, que implica em anunciar o 

problema, desenvolver a história do problema, apresentar o desfecho/solução ou não do 

problema e uma conclusão. Não importa se a história está sendo falada ou escrita, ela 

tem introdução, desenvolvimento e conclusão. É dessa forma que Ifá produz histórias 

interpretadas pelos bàbáláwós e comunicadas aos consulentes.  

 A história do Ifá é trazido por um determinado odu. Essa palavra, já mencionada 

anteriormente, ganha aqui novos sentidos: os odus são como capítulos de um livro, no 

Ifá. Há 256 odus e cada um deles possui vários esés. Desses 256 odus, 16 são chamados 

Odus Maiores, ou Odu Agba e 240 são chamados Odus Menores, ou Omo Odu. No 

oráculo dos búzios – erindilogun –, há somente 16 odus. Odu é um princípio, um 

caminho para entender certas coisas. Os esès que cada odu possui ilustram 

acontecimentos, situações, eventos, ajudando os bàbáláwós – e bàbálórixás e iyálórixás, 

no caso do jogo de búzios –, a interpretar as questões da vida de um consulente, de uma 

comunidade, bairro, cidade, etc. O odu encarrega-se de traduzir a situação pela qual o 

consulente procurou o bàbáláwó, ou seja, os bàbáláwós servem de via de acesso entre o 

Ifá e o consulente. A história mítica revelada através de um odu é anunciada ao 

consulente e interpretada, conforme o que ele mesmo está vivendo, seja um problema 

ou qualquer outra situação, que assim ganha mais sentidos. Para Oluwayemisi (2017), 

Ifá é parte fundamental do povo Iorubá e de muitos grupos na diáspora. O autor, nativo 

Iorubá, afirma:  
 
Ifá desempenha um papel vital na vida folclórica do povo, pois é considerado 
o guardião do conhecimento verdadeiro e adequado dos seres humanos em 
particular, da natureza e da existência em geral.  Ifá, o oráculo dos iorubás é 
consultado para encontrar respostas para as questões e problemas 
fundamentais que os humanos enfrentam (Oluwayemisi, 2017, p. 28). 

 

         Propus discutir como os bàbàlawós se inserem na lida do saber, do 

connhecimento. A própria prática dos bàbàlawós é por si só epistemólogica e também 
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ontólogica. Sua forma de produção de saber difere da academia, uma vez que os 

bàbàlawós necessitam de adentrar uma sociedade e aprender com os mais velhos. Essa 

aprendizagem não se dá através da leitura de livros e produção de artigos, mas na 

relação, na observação e na atenção. Há também um acesso ontológico, diríamos assim, 

que produz saberes. Esse acesso implica, antes de tudo, estados alterados da 

consciência, através de uma modalidade de transe místico denominado estado lai-lai. 

Nesse estado, bàbàlawós acessam conhecimentos cósmicos, conectados com as práticas 

e saberes dos antepassados. Os bàbàlawós usam a ligação com o espírito dos 

antepassados, também bàbàlawós, para manter um conhecimento proveniente dessa 

conexão místico-espiritual, que escapa à sua própria percepção.  

         O saber místico-espiritual do Ifá é oriundo da floresta denominada Igbódú 

(Floresta Sagrada ou Floresta de Odu). Além dos signos (escrita) de Ifá, odu também se 

refere ao útero, o reservátorio que contém todas as coisas, inclusive o conhecimento 

ancestral originário. Por conhecimento ancestral originário, podemos entender o 

conhecimento que é passado por gerações, desde o tempo dos primeiros ancestrais, da 

origem da própria Tradição do Ifá. Ifá é uma astrologia e, nesse sentido, seu 

conhecimento é hermético. Diferentemente do pensamento cartesiano, Ifá não busca os 

efeitos das causas, nem postula verdades através do raciocínio lógico. Ifá, como um 

conhecimento ontólogico, é uma ciência ancestral. Ifá procura encontrar 

correspondências entre os arquétipicos, definidos a partir da experiência ancestral, 

cósmica e da própria experiência humana. É nesse sentido que Ifá, embora seja uma 

ciência ancestral, é uma não-ciência. Ifá não se pretende ciência, pois opera na lei 

hermética6 da correspondência, na forma holística de pensar. De certa forma, Ifá 

desocupa-se de qualquer cientificidade, conforme definida pelos modernos. Antes, o Ifá 

como ciência se estabelece de acordo com definição de Kuhn (1962), em As estruturas 

das revoluções científicas. Esse físico e filósofo defende que a ciência é uma mistura de 

intuição, lógica, carisma e propaganda. Kuhn examina as ciências, não mais do ponto de 

vista teórico, mas a partir de sua prática, e salienta que não existe diferença entre ciência 

e outras ideologias, ou entre ciência e mito.  

             O Ifá é, antes de tudo, uma prática com muitos saberes. Os bàbàlawós são os 

epistemólogos dessa prática e desses saberes, que mantém vivo, por gerações, o 
                                                
6 Ao afirmar que Ifá é hermético, estou me referindo à dificuldade de sua compreensão, assim como à sua 
obscuridade: ele não é evidente de imediato e é enigmático. Ifá necessita dos bàbàlawós, que são os 
unicos preparados, despertados, iniciados, para interpretá-lo.   
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conhecimento de Ifá. São homens de ciência e de vida mística. Através da memória, os 

bàbàlawós ativam uma biblioteca de práticas e saberes que são passados/transmitidos e 

vivenciados com os iniciados. A memória do bàbàlawó não é somente um reservátorio 

de consciência coletiva ancestral, é também território de armazenamento dos acessos 

que ele desencadeia através dos estados alterados da consciência, ou estados lai-lai. O 

estado lai-lai, em si, é um estado de “transe místico”. Referindo-se à possessão do Orixá 

no corpo dos iniciados, Bastide (1973, p. 293) diz que “os negros em transe místico 

tornam-se os cavalos dos deuses”. Em se tratando dos bàbàlawós, eu diria que os 

bàbàlawós em transe místico tornam-se aparelhos de comunicação da palavra de Ifá.  
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1. Roger Bastide: o antropólogo do transe místico  

1.1 Roger Bastide:  um visionário da vida mística nos trópicos 
 
 No dia primeiro de abril de 1898, em Nîmes, na França, nascia Roger Bastide, 

filho de uma família de protestantes luteranos. Seu pai, Bastide Marius, era professor, 

um homem culto, treinado no rigor do método científico. Sobre sua mãe, Delphine 

Savanier, Ravelet (1992) conta que também era professora. Sua família tinha uma vida 

religiosa profundamente inserida no contexto de Nîmes. Não é objetivo aqui escrever 

uma biografia de Roger Bastide – o que já foi feito por Maria Isaura Pereira de Queiróz 

(1994), Gilda de Mello e Souza (1978), Ravelet (1992), Morin (2017), Fernanda 

Peixoto (1993 e 2000), Dora Viana Vasconcellos (2018) e Priscila Nucci (2006), entre 

outros autores –, mas sim apresentar alguns dados acerca de sua vida. Tais dados 

servem para entender o próprio percurso teórico de Bastide como trajetória que fez dele 

um dos maiores intérpretes do Brasil. Pierre Bourdieu (2002, p. 189), ao elaborar a 

“noção de trajetória”, entendeu que se trata de “uma série de posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo) em um espaço em constante 

construção e sujeito a transformações incessantes”. Ao analisar a trajetória de Bastide, 

identifiquei que o Brasil foi um campo rico para que o antropólogo desse continuidade à 

sua pesquisa sobre a vida mística, iniciada na França.  

 Bastide, desde pequeno, aprendeu o que é ser religioso e o próprio exercício da 

religião. Toda sua infância e adolescência foram marcadas pela participação na igreja e 

pela convivência familiar em ambiente cristão, sobretudo com suas avós e tias avós, 

como relatou Raveau (1978). Sobre sua infância, Ravelet (1992) conta que: 

 
O único detalhe que conhecemos desde a juventude e que ele confidenciou a 
um ente querido: sendo muito jovem, às vezes cortava insetos ao meio e os 
enterrava ritualmente, um pouco como os filhos dos jogos proibidos. Após a 
escola primária de seus pais, ele continuou seus estudos no Lycée de Nîmes, 
de 1908 a 1915, e obteve uma bolsa em 1915 para se preparar para a École 
Normale Supérieure no Lycée Laknal de Sceaux. A guerra interrompeu seus 
estudos, ele partiu em 1916 para prestar serviço militar em Valence e 
aproveitou a proximidade de Grenoble para preparar um Bacharelado em 
Filosofia. Em 1917, ele foi para a frente como operador de telégrafo, um 
local muito exposto (Ravelet, 1992, sem página, tradução nossa).  

 

             Morin (2017) relata que, durante a infância, Bastide possuía profunda 

sensibilidade para vida mística. Filho único, educado na severidade protestante, era 
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Anduze, durante suas férias na infância, o lugar onde ele podia dar asas a suas fantasias 

e ao imaginário local. Ele tinha apreço pelas historias de feitiçaria, chamava sua 

infância de “mágica” e, de quando em vez, chegava a lamentar o “desaparecimento de 

suas ‘queridas feiticeiras’, que participaram da criação (...) de um mundo ambivalente 

do sagrado” (Morin, 2017, p. 11-12). 

 Bastide foi aluno da Faculdade de Letras de Bordeaux, onde se licenciou em 

Filosofia, após o que prestou exame de âmbito nacional para recrutamento de 

professores. Entre 1924 e 1938, foi professor em diversos colégios franceses. Foi 

membro também da Seção Francesa da Internacional Operária (SFIO) do Partido 

Socialista Francês. Seu interesse sempre foi o estudo das artes, da vida mística e da 

religião. Muitos dos artigos e os dois livros escritos por Bastide antes de vir ao Brasil 

referiam-se aos estudos da arte e da vida mística. Seus dois livros publicados na França 

são Problèmes de la vie mystique (1931) e Élements de sociologie religieuse (1935)7. A 

literatura e a sociologia religiosa foram os temas da predileção de Bastide. Morin (2017) 

afirma que, entre 1921 e 1938, centenas de textos foram publicados por Bastide. Ravelet 

(1992) descreve a vida de Bastide em Bordeaux:  

 
Após a Guerra, no início de 1919, ele aproveitou breves sessões especiais de 
preparação para a École Normale Supérieure, destinada a soldados 
desmobilizados; segue para Estrasburgo, com seus amigos P. Arbousse-
Bastide e H. Gouhier. Foi neste momento que ele obteve uma bolsa para a 
Universidade de Bordeaux. Então aqui está R. Bastide, bolsista em Bordeaux 
no início do ano acadêmico de 1919. Ele frequenta teatros, cafés e círculos 
literários na cidade, escrevendo poemas, um dos quais, “La montée au 
désert”, foi mantido pela P. Arbousse-Bastide. Ele lê A. Gide, M. Proust, P. 
de Jouve, aos quais dedicará muitos artigos mais tarde. Em 1920, ele 
apresentou, para seu DES em Filosofia, um livro de memórias sobre o 
renascimento do cinismo em Roma no século I a. C., texto não encontrado. 
Então, ele acompanha o curso de Gaston Richard. Durkheim ensinou em 
Bordeaux de 1887 a 1902. G. Richard, que o sucedeu, é muito estimado por 
R. Bastide, que lê os grandes sociólogos, com uma predileção por Raoul 
Ally. Bastide mais tarde dedicará vários artigos a G. Richard e a R. Allier 
(Ravelet, 1992, sem pagina, tradução nossa). 

 

 Nos idos dos anos de 1930, no Brasil, uma efervescência intelectual convocou 

intelectuais franceses, americanos e alemães para lecionar em instituições de ensino que 

estavam surgindo em São Paulo, especificamente, a Universidade de São Paulo (USP) e 

a Escola de Sociologia e Política. Essa efervescência tinha muito a ver com o 

                                                
7 Publicado no Brasil como Elementos de sociologia religiosa, em 1990. Utilizo as edições francesa e 
brasileira, nesta dissertação. 
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movimento da Semana da Arte Moderna de 1922 mas, sobretudo, com a ruptura com a 

política do “café com leite”, que tirou a elite cafeeira paulista do poder. Nesse sentido, 

políticos e intelectuais paulistas entenderam que São Paulo precisava passar por uma 

renovação e que, para isso, era necessário investir em educação de qualidade. A USP – 

em especial, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFLCH) – e a Escola de 

Sociologia e Política (ESP) receberam muitos intelectuais que estavam começando suas 

carreiras de docentes na França, Estados Unidos e Alemanha.  

 Roger Bastide chega ao Brasil em 1938, para assumir, na FFLCH, a cadeira de 

Sociologia I, que pertencera a Claude Lévi-Strauss entre 1935 e 1939. Roger Bastide 

tinha quarenta anos quando chegou ao país e fez parte de uma comitiva de intelectuais 

franceses que não eram cânones da intelectualidade francesa. Eram, na verdade, 

intelectuais dispostos a viver no Brasil e contribuir com a efetivação e formação de 

intelectuais brasileiros. No Brasil, além de ser professor de Sociologia na USP, Bastide 

foi colaborador em jornais e revistas e crítico de artes plásticas e de literatura. Aluna de 

Bastide, Maria Isaura Pereira de Queiróz (1994, p. 215), ao descrever a inserção desse 

intelectual na sociedade brasileira, diz que ele: 
 
Chegou ao Brasil num momento em que a rápida urbanização do país, e 
principalmente de São Paulo, fazia nascer problemas variados e desenvolvia 
a olhos vistos outros já existentes; tal situação era propícia à realização de 
pesquisas de campo. Bastide, porém, não havia ainda efetuado investigações 
significativas desse tipo, como o demonstram os artigos que publicou de 
1921 a 1937 na França; eram análises, reflexões, comentários sobre a 
produção dos intelectuais franceses, sociólogos ou não, e a vasta bibliografia 
de seus trabalhos mostra-o plenamente (Bey-Lier, 1977; Dauty, 1978 e 
1985); como única exceção, a pesquisa efetuada sobre os migrantes armênios 
da cidade de Valence, na França (Bastide, 1931). Instalado em São Paulo, 
continuou a publicar intensamente em jornais e revistas brasileiros artigos e 
ensaios sobre a produção de autores nacionais; alguns artigos tiveram por 
base a observação direta de um sociólogo francês sobre a cidade em que viera 
viver e, como não podia deixar de ser, comparando-a saborosa e... 
sociologicamente com o que conhecia na França. O primeiro desses artigos 
data de 1940; mas, antes deste, havia já publicado no país dez outros... Sua 
obra constitui, hoje, material inestimável para se conhecer a produção 
sociológica e antropológica nacionais, assim como o desenvolvimento das 
letras e das artes. 
 

 Queiróz (1994) conta que ele se apaixonou pelo Brasil à primeira vista e que, 

chegando aqui, propôs-se logo a conhecer o funcionamento da sociedade brasileira. 

Pode-se notar que boa parte da obra de Bastide está voltada aos estudos da sociedade e 

da cultura brasileira. Sua perspicácia e capacidade de entrar em contato com temas 

diversos fez dele um grande erudito. Ele não estava interessado no especifico, nem 

tampouco na especialização. Por outro lado, uma série de temas e assuntos o tomavam o 
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tempo todo. É certo que Bastide não fez escola e que não se pode falar em uma escola 

bastidiana de pensamento, mas podemos sem dúvida afirmar que Bastide organizou 

uma vasta obra de grande erudição sobre o Brasil (Queiróz, 1994). 

 Bastide demonstra, ainda na França, profundo interesse em pesquisar a noção de 

mística – um conceito que jamais abandonará. Seus mais profícuos trabalhos surgem no 

Brasil. É aqui que ele vai elaborar sua pesquisa, analisando o país em vários vieses. Em 

Brasil: terra de constrastes, escrito na França, em 1957, Bastide não só ensaia uma 

sociologia do dilema brasileiro, que começa com a ideia de descobrimento do Brasil, 

mas também identifica os diversos ritmos da volumosa geografia literária brasileira. 

Com esse livro, ele injeta outro olhar, original, à concepção do Brasil. Mas quais 

contrastes pairam sobre Brasil: terra de contrastes? A própria introdução do livro situa 

o leitor: “Brasil, terra de contrastes... Contrastes geográficos, contrastes econômicos, 

contrastes sociais” (Bastide, 1978, p. 5). 

 Em 1946, Bastide conhece Pierre Verger – amigo que marca a transformação da 

sua vida. No inicio de 1944, Bastide empreendeu sua primeira viagem ao Nordeste 

brasileiro, passando por Salvador, onde conheceu alguns terreiros de Candomblé e, 

inclusive, participou de ritos, como a confirmação de ogã, o axéxé e a saída de iaô. Ele 

conheceu nesse momento a lendária iyalórisa Cotinha de Euá e estabeleceu contato com 

o babaorixá Joãozinho da Golméia. Foi nessa rápida passagem por Salvador, que ele 

conheceu um babalaô, cujo diálogo trouxe à tona seu interesse pelo mundo dos 

candomblés.  Sobre sua viagem ao Nordeste do Brasil, Bastide escreve: 

 
Outros falarão sobre o dinamismo de um povo voltado para o futuro, os 
melhoramentos surgidos no domínio da agricultura, a pesquisa do petróleo e 
minerais, o movimento dos portos, das escolas, dos hospitais e das creches. 
Na verdade, também eu admiro aquelas construções-modelo, aquelas 
fábricas, e o progresso rápido do Nordeste. Mas o importante é, ao progredir, 
não perder sua alma, a própria alma que os antepassados modelaram. Era ela 
que me interessava, será sobretudo em sua direção que eu caminhava. Por 
isso divaguei, sonhei nas velhas igrejas, imiscuí-me aos candomblés, perdi-
me no carnaval. E dessa viagem encantada apresento aqui um feixe de 
imagens (Bastide, 1945, p. 9). 
 
 

 Essa viagem de Bastide ao Nordeste foi fundamental para sua composição de 

uma série de olhares e produções sobre o Brasil. Através do Nordeste, Bastide pode ver 

o Brasil místico, o que tornou possível também consolidar sua tese sobre o Brasil como 

“terra de contrastes” não somente econômicos, sociais, geográficos, mas também 

religiosos. São esses contrastes que vão dando a Bastide ideias para forjar uma 
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“sociologia das interprenetrações de civilizações”. Seu interesse pelas formas 

elementares da vida mística – diversidade que ele encontrou no Brasil –, fez Bastide 

transitar pelos terreiros de Candomblés, pelas igrejas, pela arte barroca, pelos poetas 

brasileiros e pela vida cotidiana das pessoas, pois ele via mística nisso tudo, como 

podemos constatar no relato que deixou no livro Imagens do Nordeste místico (1945): 
 
Quando se visita igrejas e candomblés, mesmo contra a vontade, uma 
analogia se impõe ao nosso espírito entre as duas metodologias do êxtase. Lá 
em baixo, no vale de um verde intenso, entre palmeiras, bananeiras, matagais 
espessos que têm o nome de santos ou de “Orixá”, espadas de Ogum ou pau 
santo, tapete de Oxalá ou chagas de São Sebastião, o tã-tã dos negros penetra 
pelos ouvidos, pelo nariz e pela boca, bate no estômago, impõe seu ritmo ao 
corpo e ao espírito. Aqui é o tã-tã do ouro e dos adornos que nos penetra, não 
mais pelos ouvidos mas pela vista, mas que, no entanto, também não nos 
abandona, como acontece com o outro, o dos santuários fetichistas. É debalde 
que fechamos os olhos procurando escapar a eles: como quando se olha para 
o sol durante muito tempo, manchas luminosas, placas vermelhas e amarelas 
giram em nosso cérebro. Reabrimos as pálpebras e não sabemos onde 
descansar o espírito. A luz que brinca sobre as colunas baixas, que se aninha 
numa vinha negra, numa folha verde, num pássaro hierático, num sorriso de 
anjo, nos conduz a outro ponto brilhante, até que todos se põem a dançar e a 
girar, até que por fim nossa própria cabeça gira. Libertamo-nos de tudo 
quanto há de profano em nós; impossível tentar ligar duas ideias, coordenar 
um pensamento: estamos à disposição da mais terrível das aventuras 
(Bastide, 1945, p. 27). 
 

 Quando Verger chegou ao Brasil, em 1946, depois de já ter estado por aqui por 

dois meses em 1940, a primeira pessoa que ele encontrou foi Bastide. Os dois falaram 

muito sobre o Brasil. Bastide contou a Verger sobre sua viagem pelo Nordeste e o 

quanto ele havia encontrado resquícios de civilizações que se impregnavam umas nas 

outras. Quando Verger manifestou interesse de fazer uma viagem a Salvador, foi 

Bastide quem lhe deu as primeiras indicações e o apresentou a vários amigos que ele 

mesmo tinha feito por lá. Quando Bastide voltou pela segunda vez a Salvador, em 1946, 

Verger estava realizando sua primeira viagem à África. No entanto, os dois amigos 

compartilharam uma série de projetos de escrita sobre o Candomblé. Foi Verger quem 

levou Bastide à África, mostrando-lhe a cultura do Candomblé em seus locais de 

origem. Mas foi Bastide quem apresentou a Verger o Candomblé. A viagem de Verger e 

Bastide à África, especificamente à Nigéria e ao Benin, deu-se entre os dias 13 de julho 

e 22 de setembro de 1958. Verger apresentou a Bastide cada local que ele visitara 

anteriormente e as impressões de Bastide viraram textos e contribuíram para a vasta 

produção que surgiu após essa viagem. Os livros As religiões africanas no Brasil – 

contribuição a uma sociologia das interprenetações de civilizações e Candomblé da 
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Bahia – rito nagô são obras importantes, das principais escritas por Bastide, e fruto do 

encontro com Verger, das experiências em Salvador, Recife, Nigéria e Benin.  

 Bastide voltou à França em 1954, tornando-se professor da École de Hautes 

Études, do Institut des Hautes Études d’Amérique Latine e da Universidade de Paris, 

Sorbonne. Entre os anos 1961 e 1962, ele criou e dirigiu o Centre de Psychiatrie 

Sociale. Sobre o legado que Bastide deixou no Brasil após sua partida, Queiróz (1994, 

p. 218) considera que ele:  
Desenvolveu relações de amizade com intelectuais dos mais diversos pontos 
do país, que o consultavam e sobre cujos livros publicou resenhas. Um 
estudo das cartas de estudantes e colegas brasileiros recebidas por Roger 
Bastide, antes e depois de seu retorno à França, revelaria a amplitude de sua 
influência sobre os pesquisadores nacionais e de variadas disciplinas. Aliás, o 
regresso à França não diminuiu seu grande interesse pelo povo e pelos 
problemas do Brasil; um lançar d’olhos para a abundante produção de livros 
e artigos a partir de 1954 — ano em que partiu definitivamente de regresso à 
pátria – comprovam plenamente esta asserção. 
 

 Bastide morreu a dez de abril de 1974, aos 76 anos, deixando uma vasta obra, 

que ainda não foi estudada como merece. É sabido que Bastide morreu jovem, 

considerando-se a sua profusão de ideias e necessidade de vida. Ele deixou uma obra 

inacabada, cujo grande projeto era empreender a escrita das formas elementares da vida 

mística. É possível que o excerto dessa obra não-consolidada esteja esparramado em 

seus diversos livros e artigos. Acredito que Bastide não intencionava empreender o 

caminho traçado antes por Emile Durkheim, em As formas elementares da vida 

religiosa, pois Bastide foi um grande crítico de Durkheim. Antes, foi a escrita de Lucien 

Lévy-Bruhl que mais o influenciou. Penso que Bastide se empenhou naquilo que Bruhl 

chamou de “ciência dos costumes”. É exatamente nessa categoria que ele situa seu 

conceito de vida mística.  

 Foi também a partir de Lévy-Bruhl que Bastide cunhou uma série de conceitos 

presentes em sua obra. Bastide foi profundamente influenciado pelos conceitos de “lei 

da participação”, “pré-logismo” e “experiência mística”, de Lévy-Bruhl. Conforme 

Hirano; Lotierzo (2010), em 1949, foi publicado Les Carnets, cadernos de notas de 

Lévy-Bruhl, do qual constam as discussões do antropólogo sobre tais conceitos. 

Segundo Hirano; Lotierzo (2010), nesses cadernos de anotações, Lévy-Bruhl explica 

por que abandona os conceitos de “lei da participação” e “mentalidade pré-lógica”. 

Considero possível que o conceito de “mentalidade pré-logica”, abandonado por Lévy-

Bruhl, tenha animado Bastide de alguma forma, visto que tal conceito “parece pressupor 

uma simetria lógica que ele [Lévy-Bruhl] considera inexistente entre a mentalidade 
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primitiva e a ocidental, quando na verdade a primeira seria irredutível às categorias de 

entendimento da segunda” (Hirano; Lotierzo, 2010, p. 148). É bem provável que o 

conceito de “mentalidade pré-lógica” de Lévy-Bruhl tenha inspirado Bastide a 

considerar que existe no Candomblé o que ele mesmo chamou de uma “filosofia sutil”.  

 

1.2 A antropologia anti-etnocêntrica de Roger Bastide 
 

Estou tão farto de ser sempre etiquetado de sociólogo que quis apanhar um pouco de ar. 
Roger Bastide  

 

A frase acima, que inaugura este tópico, foi dita por Bastide a Gilbert Durand 

em 1973, durante sua visita ao Centro de Pesquisa sobre o Imaginário. Bastide tinha 

profundo interesse pela literatura e pela arte em geral. Sua profícua obra escrita no 

Brasil revela a amplitude de acesso do autor a temas diversos. Nesse sentido, ele é um 

escritor polivalente e de muitas facetas. A relação com uma escrita do cotidiano é um 

dos aspectos mais caros em sua vasta obra. Ele sabia como ninguém observar paisagens, 

ver as coisas como elas são e as descrever. Ele também expressava opiniões acerca das 

coisas, emitia comentários a partir de sua própria experiência. Segundo Braga (2002), 

Bastide dedicou-se muito mais a temas não sociológicos do que a temas típicos das 

Ciências Sociais de sua época, embora não seja difícil perceber, na escrita diversa de 

Bastide, sua interface com outras áreas do saber – por exemplo, em seu esforço para 

fazer a sociologia e a antropologia conversarem com a psicologia, a psicanálise, a 

literatura, a poesia, a loucura, as paisagens, a arquitetura, a geografia, etc. 	

O pensamento sociológico/antropológico de Bastide rompe de diversas maneiras 

com o elogio da razão. O antropólogo francês não enaltece o saber racional cientificista 

de seu tempo em relação a outros saberes, de povos diversos. Diferentemente do que 

fizeram muitos sociólogos e antropólogos de sua época, Bastide não descarta a 

possibilidade de encontrar conhecimento no sonho, na poesia, nas diversas 

possibilidades de vida mística, na pintura e em outras formas expressivas – um 

conhecimento que escapava ao conhecimento racional, prevalecente no Ocidente desde 

Descartes. Referindo-se a isso, Braga (2004, p. 4) diz que:	

	

Bastide coloca-se contra essa última mistificação, que é o valor da razão 
ocidental acima de todas as outras formas de conhecimento, optando pelas 
tempestades e incertezas presentes em outras formas de compreensão do 
mundo social. 	
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Bastide tinha consciência do “esgotamento da razão ocidental” (Braga, 2004). 

Sua estadia no Brasil não o fez somente acentuar sua crítica a essa razão, mas também a 

colocar sua antropologia/sociologia em outro patamar. Podemos afirmar que a proposta 

de Bastide coloca em questão os cânones da cientificidade ocidental, para dar lugar a 

outras formas de conhecimento. Bastide, portanto, posiciona-se contrário à hegemonia 

do pensamento ocidental e confere lugar central a outras formas de conhecimento que, 

inclusive, escapavam aos domínios da razão, como é o caso do transe, do sonho e da 

loucura. Para Peixoto (2000, p. 212): 	

	

É possível observar na obra de Bastide um especial interesse por formas 
díspares de racionalidade, resistentes a uma certa ‘sociologia cartesiana’, 
afeita às ‘idéias claras e distintas’. O sonho, a loucura, a poesia, o misticismo 
etc., que compõem o repertório do autor, obrigam-no a mergulhar nas ‘trevas 
da alteridade' e a percorrer as trilhas de um ‘pensamento obscuro e confuso’, 
assim como fizeram Lévy-Bruhl e Leenhardt.	

	

             De acordo com Braga (2004, p. 2), Bastide acaba “optando pela tempestade e 

pelas incertezas que estão presentes no outro e no alhures”. Ele procura desmontar uma 

hierarquia na qual o conhecimento ocidental era colocado acima dos não-ocidentais. No 

cerne dessa postura anti-eurocêntrica de Bastide, está o “princípio de corte”. 	

Bastide elabora três princípios, com a finalidade de constituição de um 

entendimento das tradições africanas no Brasil e, especificamente, do Candomblé de 

Rito Nagô: “princípio de participação”, “princípio de ruptura ou corte” e “princípio de 

correspondências”. No entendimento de Braga (2004) o “princípio de participação”, 

inspirado pela “lei da participação”, de Lévy-Bruhl, seria uma categoria de ação, mais 

do que uma categoria de pensamento. Ou seja, tal princípio presentifica a realidade de 

negros/africanos e seus descendentes vivendo em dois mundos – o do branco e do 

negro, o brasileiro e o africano, o do catolicismo e o das tradições africanas. Bastide 

(2001, p. 255) afirma que esse princípio “pressupõe um enquadramento prévio, uma 

filosofia do cosmo”. O autor (Bastide, 2001, p. 258) discorre sobre o “princípio de 

participação”:	

	

O que quer dizer que as participações mágicas, como as religiosas, se fazem 
no interior de determinados compartimentos do real e não funcionam mais 
quando passamos de um desses compartimentos para outro. Ora, a estrutura 
social reflete a estrutura mística, e a divisão dos homens nada mais faz do 
que prolongar a multiplicidade de deuses, dos heróis civilizadores, ou dos 
antepassados totêmicos.	

	



72 
 

                Já o “princípio de ruptura ou corte”, segundo Bastide, é o principal elemento 

de associação cunhado pelos africanos escravizados, na relação entre os santos católicos 

e os seus Orixás. A partir do “princípio de ruptura ou corte”, Bastide entendeu que as 

tradições professadas por africanos e seus descendentes no Brasil não eram sincréticas. 

Segundo Braga (2004, p. 4):	

	

Bastide lembra que esse conhecimento de outro gênero possui um princípio 
regulador, que é o de corte, que permite a existência de um jogo sutil entre o 
diferente e o idêntico, um conhecimento que se pauta pela dialética entre o 
um e o outro.	

	

Não se pode falar em sincretismo, conforme Bastide, pois os africanos e seus 

descendentes não teriam trocado suas divindades pelos santos católicos. Antes, o 

antropólogo parte do pressuposto que eles sabiam distinguir bem esses contextos. Essa 

alternância entre o santo católico e o Orixá é mais uma ética de sobrevivência, do que 

uma confusão ou mistura. Bastide via o termo sincretismo como decadência cultural 

e/ou uma forma descompromissada de análise em relação ao que de fato ocorria. 	

Associado ao “princípio de corte”, está um outro conceito, o de “equivalências 

místicas” que tornam possível “reviver a África” no Brasil, nas palavras de Bastide 

(1971). Para Peixoto (2000), todo o labor de Bastide em formular e reformular conceitos 

está impregnado de um único objetivo: interpretar o Brasil. Nesse sentido, a relação 

entre a sociedade portuguesa e a sociedade africana escravizada, nesse país, é o ponto 

fundamental para compreender o conceito de “equivalências místicas”. 	

Segundo o autor, as “equivalências místicas” demonstraram que os negros 

africanos não foram tragados pelo mundo dos brancos. Mesmo produzindo tais 

equivalências entre os santos católicos e os Orixás africanos, os negros permaneciam no 

seu próprio mundo. Para Cuche (2005, p. 251), “não é o indivíduo [negro] que está 

‘cortado em dois’, mas é ele que divide a realidade em vários compartimentos 

separados, nos quais tem participações diferentes e que, por isso mesmo, não lhe 

parecem contraditórias”. 	

Para Bastide (1955), o “princípio do corte” funciona como saída para duas 

questões problemáticas, do ponto de vista teórico: a de Durkheim, sobre as formas de 

classificação dos chamados “primitivos”, e a de Lévi-Bruhl, sobre a mentalidade pré-

lógica. O antropólogo analisa, no artigo “Le principe de coupure et le comportement 

afro-brésilien”, que ambos os autores têm razão, porém, ambos também se equivocam. 
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O “princípio de corte” surge como uma possibilidade de conciliação e aproximação. De 

acordo com Bastide (1955, p. 6, tradução nossa):	

	

Tentamos reconciliar essas duas concepções opostas, mostrando que os 
africanos conhecem bem a participação mística, mas nem tudo participa de 
tudo; as cadeias de participação param em um dado momento; é quando nos 
movemos de um setor da realidade para outro. Em suma, as participações 
acontecem dentro de um sistema classificatório do cosmos. Isso é o que 
chamamos de princípio de corte8. 	

	

                Bastide desenvolve a noção de princípio para explicar a estratégia adotada 

pelos africanos e seus descendentes para preservar suas tradições ancestrais. É evidente 

que eles não poderiam seguir praticando essas tradições no Brasil, da mesma maneira 

com que elas eram praticadas na África e, especialmente, na antiga região da 

Iorubalândia, onde hoje se encontram a Nigéria e parte do Benin, já que estamos 

falando do Candomblé de Rito Nagô. As tradições do Candomblé de Rito Nagô são 

originárias do povo Iorubá da Nigéria. Foi necessário reelaborar essas práticas 

ancestrais no Brasil, a partir da realidade local. É nesse sentido que, para Bastide, 

chamar tais ritos/práticas de sincréticas não fazia sentido. Por isso, Bastide forja seus 

princípios. 	

Conforme mencionado, além dos princípios e participação e de corte, há um 

terceiro princípio, o “das correspondências”. Vejamos: 	

	

[...] teremos que acrescentar aos dois princípios já indicados, um terceiro 
princípio, o das correspondências. Não há participação de um domínio da 
natureza para outro, mas existem analogias, analogias, por exemplo, entre o 
nível ergológico [o da cultura material], o nível social, o nível mítico 
(Bastide, 1955, p. 2).	
	

 O “princípio de corte” é o mais importante para Bastide, servindo de fio 

condutor dos outros dois. Podemos afirmar que o “princípio de participação” e o 

“princípio de correspondências” necessitam do “princípio de corte” para operar. É no 

“princípio de corte” que ocorrem as “equivalências místicas”, ou seja, o arranjo que os 

africanos elaboraram no Brasil com as práticas cristãs, com a finalidade de proteger e 

salvaguardar suas tradições. No dizer de Bastide (1971), não há problema algum nessa 
                                                
8 « Nous avons essayé de concilier ces deux conceptions opposées en montrant que les Africains 
connaissent bien la participation mystique, mais que tout ne participe pas à tout; les chaînes de 
participation s’arrêtent à un moment donné; c’est quand on passe d’un secteur de la réalité à un autre. 
Bref, les participations jouent à l’intérieur d’un système classificatoire du cosmos. C’est ce que nous 
avons appelé le principe de coupure » (Bastide, 1955, p. 6). 
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vivência dupla. O que ele faz é encontrar formulações até então inexistentes, a fim de 

tornar evidente o que ocorre nesse pertencimento duplo do negro africano. Ele mantém 

suas tradições originárias, que reelaboram no Brasil e participam, sem nenhuma mistura 

ou confusão, das tradições hegemônicas do Ocidente – as tradições cristãs. Entre 

aceitação, sobrevivência e acordos que possibilitam preservação, acredito, a partir de 

Bastide, que os africanos forjaram esquemas de sobrevivência e preservação que 

possibilitaram reconhecer a si mesmos com uma dupla pertença, sem que uma anulasse 

ou se confundisse com a outra. Referindo-se à importância do “princípio de corte”, 

Bastide pondera:	

 	
Como vemos, desses três princípios, o mais importante é o do corte, porque é 
de certa forma a dobradiça entre os outros dois: é dentro dos cortes que 
jogam as participações místicas e é entre esses cortes que correspondências 
místicas se desenrolam (Bastide, 1955, p. 2). 	

	

             A antropologia tornou-se, para Bastide, uma ferramenta importante para 

compreender o Candomblé, o misticismo no Brasil e a cultura nacional em geral. 

Conforme Peixoto (1993), Bastide via uma originalidade nas artes, na literatura e na 

arquitetura brasileira, entre outras formas de expressão. Elas não seriam mera cópia da 

Europa e nem tampouco uma “simples importação de padrões europeus” (Peixoto, 

1993, p. 7). Ainda segundo a antropóloga (Peixoto, 1993, p. 7), Bastide estava 

empenhado em “examinar o material cultural originário”. Era um material singular, na 

concepção de Bastide, em relação aos modelos europeus e às próprias raízes africanas. 

Peixoto (1993, p. 17) compreende a complexidade desse pensamento, afirmando que:	

	

Roger Bastide olhou para o país a partir de diferentes ângulos, recortou-o 
segundo unidades pesquisáveis, transitando entre perspectivas disciplinares 
diversas. Dai a dificuldade de definir os seus trabalhos: sociologia, 
antropologia ou psicologia social?.	

	

               Ravelet (2005) entende que o pensamento teórico de Bastide, apesar de difícil 

definição, não tem nada de ingênuo, como alguns chegaram a considerá-lo. A 

dificuldade de defini-lo e abordar seu pensamento complexo e prolixo restringe uma 

visada sobre a vastidão da sua obra. Bastide é um pensador com um terreno fértil para 

ser explorado, tamanha sua envergadura no trato socio-psico-antropólogico. Para 

entendê-lo, é necessário saber lidar com seus próprios conflitos enquanto pesquisador e 

também com os conflitos que se apresentam em sua obra. Nesse sentido, Ravelet (2005, 
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p. 273), referindo-se ao pensamento sociológico-antropologico de Bastide, interpreta 

que:	

	

[...] a antropologia cultural bastidiana não é uma filosofia ingênua do ‘somos 
todos irmãos’ ou do ‘nós somos todos iguais’ ou ainda do ‘enriqueçamo-nos 
uns aos outros com as nossas diferenças’, etc. Muito pelo contrário: ela é uma 
sociologia do conflito e da violência”.	

	

                Roger Bastide é um antropólogo/sociólogo empenhado em retirar dos 

entulhos da razão ocidental outras formas de saberes. Ele é anti-eurocêntrico. Nesse 

sentido, diríamos que o antropólogo, embora francês, empreende uma busca pelo 

conhecimento, para transformar em conhecimento certas coisas, elementos da vida, 

experiências etc., que até então haviam chamado a atenção de poucos. Isso pode ser 

notado na sua obra, desde os primeiros livros, quando ele se interessa por misticismo e 

arte. Não é difícil perceber suas indagações diante da “razão ocidental”. No cerne da sua 

produção, está a possiblidade de evidenciar outras formas de saber, ou outras maneiras 

de conhecer, assim como outras formas de conhecimento. Bastide (1979, p. 193) nos dá 

razão, ao dizer:	

	

Lá, portanto, onde a ação que segue as leis da razão ocidental descobre 
obstáculos e resistências, descobrimos outras leis e outras "razões" em jogo. 
[...] Na manipulação da realidade sócio-cultural, diversas dinâmicas de 
pensamento se chocam, se cruzam, buscam compromissos e se deslocam. A 
razão das "coisas" impede, por exemplo, ao opor-se-lhe, que a chamada razão 
racional destrua a vida e suas funções orgânicas; as condições de vida, de 
certo modo biológicas e quase instintivas na sociedade, impedem a 
mecanização das relações humanas e a deterioração da biologia. A "razão 
mágica" permite à mudança exógena e imposta do exterior, não perder 
completamente seus efeitos deliberados, mas criar antídotos e toxinas; 
mesmo se europeu julgar esta reação em seu modo de ver, patológica, o 
patológico está na causa: a mudança imposta, pelo contato de uma outra 
civilização e, com ela, de uma outra forma de razão, mais do que na reação, 
ao contrário lógica e finalmente salutar, aqui não das "coisas" propriamente 
ditas, mas dos homens que as pensam.	

	

              Bastide, ao entrar em contato com o mundo dos Candomblés, encontra uma 

filosofia que ele descreve como “pensamento sutil”. O antropólogo percebe as maneiras 

com que os negros africanos e afro-brasileiros do Candomblé externavam suas crenças, 

mesmo tendo os santos católicos no lugar dos Orixás. Bastide visualiza a diferença entre 

a mística cristã e a mística africana dos terreiros. De acordo com Bastide (1945, p. 134), 

“a filosofia do candomblé não é uma filosofia bárbara, mas um pensamento sutil, que 

ainda não foi totalmente desvendado por nós”. Ao conceder status filosófico aos 
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saberes/conhecimentos tradicionais do Candomblé, Bastide eleva à condição 

epistemológica toda tradição passada oralmente dentro dos terreiros. 	

            Foi no livro O Candomblé da Bahia: rito nagô, que vem a ser a tese de Bastide, 

que o autor melhor pensou e elaborou a complexidade da filosofia do Candomblé. 

Bastide descobre no Candomblé as sutilezas do pensamento africano. Ele tece uma 

epistemologia, dá passagem ao “pensamento sutil”. Bastide procura produzir seu 

entendimento acerca de uma forma elementar de vida mística, encontra no Candomblé 

um caminho para pensar o Brasil místico como um todo. Seu empreendimento envolve 

também as manifestações católicas e outras formas de misticismo e saberes religiosos. 

Tal projeto começa na França, antes de chegar ao Brasil, quando escreve Problèmes de 

la vie mystique (1931) e Élements de sociologie religieuse (1935). 	

Quando Roger Bastide chega ao Brasil, seu interesse a priori não se volta 

imediatamente ao Candomblé, mas sim a conhecer esse país tão cheio de constrastes. 

Bastide começa a ler vários estudiosos que até então haviam produzido visões acerca do 

Brasil. Ler o Brasil através dos escritores, da literatura, foi sua primeira tarefa, quando 

ocupou a vaga de professor de sociologia, na USP. O antropólogo chega a uma 

conclusão um tanto quanto complexa: ele entende que o que estava lendo não traduzia 

bem o Brasil. Podemos dizer que Bastide sentiu diferenças entre a realidade e o que 

estava na cabeça dos escritores. Possivelmente, algo estava dissociado, os escritores 

pareciam escrever sobre o Brasil de forma distante do seu povo. 	

Bastide empenhou-se em uma árdua tarefa: traduzir o Brasil para os brasileiros. 

Ele faz isso encontrando pessoas, viajando, vendo paisagens, entrando nas igrejas, 

conversando com estivadores, mães e pais de santos, homens e mulheres negros, os 

intelectuais, seus alunos da USP e pessoas de todos os tipos. A antropologia de Bastide 

vai sendo tecida dessa maneira, no contato com textos, com imagens, com paisagens e 

com pessoas. Sem dúvida, seus escritos das décadas de 1930 a 1950 fazem dele um 

intérprete do Brasil, um visionário da vida mística nos trópicos. A questão é que Bastide 

empreende um projeto produtivo que lhe possibilita ver o Brasil sob vários aspectos, 

tendo como pano de fundo a vida mística das pessoas. 	

Goldman (2014), ao pesquisar a política com adeptos do Candomblé, percebeu 

que ele poderia aprender com seus interlocutores, que ele chama de amigos. Ao contar 

sua experiência com seus amigos do Candomblé de Ilhéus, na Bahia, ele diz:	
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 (...) acabei conduzindo um experimento antropológico no qual assumi que 
meus amigos também estavam qualificados para falar sobre política e 
democracia. Mais do que isso, assumi que eu poderia aprender com eles algo 
sobre o modo de funcionamento desse sistema, porque eles são capazes de 
revelar aspectos desse funcionamento os quais geralmente não enxergamos 
justamente porque com eles temos um comprometimento excessivo. Meus 
amigos foram, então, intercessores-antropólogos para mim, uma vez que a 
posição de distância que mantêm em relação a valores que temos como 
absolutos (democracia, justiça social, direitos humanos, etc.) lhes permite 
análises melhores ou mais perspicazes do que as minhas (ver Deleuze 1990) 
(Goldman, 2014, p. 8-9). 	
	

Para Goldman (2014), o antropólogo é aquele que intercede pelos saberes 

nativos juntos aos saberes dominantes, vulgo acadêmicos/científicos. Goldman (2014) 

fala de simetrizar saberes, e/ou, colocar o saber nativo em pé de igualdade com o saber 

dominante. Conforme esse autor, o papel do antropólogo experimentar a língua nativa 

para criar um contraste com a língua do antropólogo. 	

A antropologia tem dado voz aos saberes metafísicos dos povos com quem ela 

vem travando contato. Antropólogos/etnólogos têm ofertado, com suas escritas 

profundas, contribuições sobre as cosmologias e metafísicas oriundas de vários lugares. 

Essas metafísicas são, elas também, formas de conhecer – uma “filosofia sutil”. 

Goldman (2014, p. 19), referindo-se à etnografia de Evans-Pritchard sobre os Azande, 

vai dizer: “somos obrigados a aplicar [um duplo vinco] no ponto de encontro de 

diferentes forças do pensamento se quisermos de fato escapar da situação 

esquizofrenizante e chegar ao polo criativo”. 	

Goldman (2014) refere-se ao double bind, duplo vínculo (Bateson, 1972), mas 

opta por conferir a ele um sentido deleuziano – “duplo vinco”, “dupla dobra”, como 

alternativa ao antropólogo, que lhe permita relacionar o saber antropológico, de alguma 

forma, sempre ocidental e os saberes metafísicos dos povos com quem os antropólogos 

se envolvem, dos quais se tornam de alguma forma tradutores e/ou intérpretes. É uma 

maneira de contornar a tendência do antropólogo a traduzir, em termos práticos, esse 

conhecimento metafísico para a sociedade da qual se origina, que torna evidente, ou 

utiliza recursos do Ocidente para fazer chegar ao leitor um entendimento possível 

acerca de uma metafísica/cosmogonia distante. 	

Considero que Bastide se relaciona com o Candomblé e com as coisas à sua 

volta, fazendo um mergulho no Brasil do povo, do cotidiano, dos trabalhadores, do 

Candomblé, etc. O artigo “O Islã Negro no Brasil” parte de leituras de diversos 

intelectuais brasileiros que escreveram sobre a presença malê (negro-muçulmana) no 

Brasil, sobretudo na Bahia, no Rio de Janeiro e Pernambuco, entre eles, Alexandre José 



78 
 

de Mello Moraes, Manuel Querino, Etienne Brazil, Nina Rodrigues e João do Rio. 

Bastide tem o propósito, nesse artigo, de pensar as interpenetrações de civilizações.  

 Ele observa sociedades que se formaram a partir do encontro com outros povos e 

culturas. Buscando compreender o Brasil, Bastide dissipa certos essencialismos 

presentes em muitos estudos dos anos 1940 e 1950. Segundo ele, a escrita de Manuel 

Querino, Etienne Brasil e Nina Rodrigues, entre outros autores, estaria ofuscada por 

uma noção errônea da presença do negro e de suas tradições/culturais na sociedade 

brasileira. Para Bastide, tais obras estavam impregnadas de um olhar eurocêntrico. 

Embora ele mesmo não se desvencilhasse totalmente de alguns essencialismos, elaborou 

considerações fundamentais para a constituição da antropologia brasileira. O intelectual 

francês recusou o entendimento vigente do sincretismo como uma mistura de 

pressupostos culturais diversos – o que acabava, em sua percepção, por produzir uma 

visão pejorativa e preconceituosa dos fenômenos analisados. Para isso, Bastide define o 

sincretismo como “interpenetração de civilizações”. Para o autor, a complexidade da 

cultura brasileira revelava-se em sua heterogeneidade. A participação do negro no 

universo católico e no africano não implicava a mistura e/ou confusão entre esses 

mundos. Foi através do “princípio do corte” que Bastide dimensionou essas 

interpenetrações de civilizações.  

 Na introdução de As religiões africanas no Brasil, Bastide (1971) elucida seu 

entendimento de cultura que, para ele, consistia em uma entidade com vida própria, que 

se organiza como uma estrutura que determina o agir, o pensar e o sentir dos indivíduos. 

Ele não pensa sociedade e a cultura como conceitos, mas como partes diferentes e reais 

do mundo. Igualmente, não separa natureza e cultura. Embora não resolva a questão, 

busca fortemente solucioná-la. No subtítulo de As religiões africanas no Brasil, Bastide 

(1971) explicita seu objetivo central, qual seja, deixar uma Contribuição a uma 

sociologia das interpenetrações de civilizações. O pensamento de Bastide tem como 

pano de fundo suas interlocuções com os clássicos que o antecederam, como Comte e 

Marx. Mas são Émile Durkheim 9 , com o conceito de solidariedade orgânica e 

mecânica, e Max Weber, sobretudo no que se refere às pluralidades das formas de 

socialização, à especialização dos domínios do mundo na forma de desencantamento e à 

racionalização, suas maiores inspirações. Além disso, é através de Lévy-Bruhl que 
                                                
9 Vasconcelos (2018) entende que Bastide se filiou à tradição sociológica fundada por Durkheim, mesmo 
direcionando a ela duras críticas. No começo da sua carreira teórica, Bastide criticou Durkheim, mas em 
sua maturidade, traçou um movimento de aproximação afetiva (Vasconcellos, 2018). 
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Bastide vai ler melhor os teóricos do seu tempo, como Durkheim, Marx, Mauss, 

Gurvitch, Halbwach e Weber. É também através de Lévy-Bruhl que ele elabora suas 

teorizações acerca do Candomblé, do negro e de sua presença na sociedade brasileira. A 

ideia de “interpenetração de civilizações” está alicerçada nas noções de “mentalidades 

no sentido” e “personalidade básica”, de Lévy-Bruhl (Bastide, 1971).  

 Pode-se dizer que Roger Bastide produz uma sociologia da subjetividade, 

através de um diálogo proposto entre sociologia, psicologia e psicanálise. Sua 

sociologia e, nesse sentido, sua antropologia inacabada, criticada por muitos como 

dispersa, propôs-se a elaborar as formas elementares da vida mística. Para isso, ele 

precisou resolver um problema da sociologia: a dificuldade de pensar e de se articular 

com a subjetividade. Na época de Bastide, a sociologia francesa colocava a relação 

entre indivíduo e sociedade como questão central dos estudos sociológicos. Bastide 

insurgiu-se contra essa concepção sociológica10. Vasconcellos (2018, p. 218) considera 

que, para Bastide, “o indivíduo não era fonte do irracional e da desordem”. Bastide 

ressignifca a sociologia francesa, concedendo-lhe outro status, ao eleger as religiões 

africanas no Brasil como objeto de seus estudos. Para esse intelecual, a sociologia 

deveria se propor a analisar a sociedade, com forte ênfase nas manifestações individuais 

das pessoas (Peixoto, 2000).  

 Roger Bastide entende que é o aspecto místico que determina o social e não o 

contrário, como pensava Durkheim em relação à religião e à sociedade. Bastide vai 

pensar o Candomblé como religião, para concluir que, embora discorde de Durkheim 

em alguns aspectos, sua sociologia da religião que ele mesmo recusara lhe possibilitou 

pensar as práticas religiosas dos africanos e seus descendentes no Brasil. Como a noção 

de sociologia e antropologia de Bastide combina-se com a psicanálise, ele rima fontes 

estruturantes da vida exterior e condições de preservação da memória. Roger Bastide 

coloca o Candomblé no centro da cidade, retira-o da alcova, elaborando assim uma 

teoria própria para entendê-lo. Ao colocar o Candomblé no centro do debate da 

sociologia e da antropologia, cria uma sociologia e uma sntropologia das religiões afro-

brasileiras.  

 
Ora, o Candomblé está baseado no espírito comunitário e não no 
individualismo, numa economia capitalista de lucro, no sucesso individual 

                                                
10 Conforme Peixoto (2000), Gaston Richard e Gabriel Tarde também participaram dessa tradição 
dissidente da escola sociológica francesa (durkheimiana).  
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como consequência do cumprimento regular dos deveres religiosos, e não 
como fruto do esforço tenaz do trabalho profissional, da vontade de subir. As 
seitas africanas não podem, pois, se reconstituir num meio tão hostil, mesmo 
nas zonas intersticiais da plebe abandonada dos subúrbios ou apenas tomando 
a forma do espiritismo de Umbanda, que é [...] a única forma possível de 
adaptação religiosa da comunidade negra à urbanização e à industrialização 
(Bastide, 1971, p. 302). 
 

 
Há, na obra de Bastide, uma epistemologia mística, o antropólogo desenvolve 

conhecimentos e os articula com várias outras forma de saber. É ainda na França que 

Bastide começa a esbocar questões em torno das “formas elementares da vida mística” e 

também dos “problemas da vida mística”. Sua epistemologia mística busca evidenciar 

como dar voltas nas epistemologias ocidentais/europeias, esboçando seu próprio transe 

místico para melhor pensar as tradições místicas dos negros no Brasil. Bastide eleva à 

categoria de místico/misticismo toda a tradição religiosa do Candomblé. Ele usa 

“sistemas de similitudes”, apropria-se da mística cristã para estudar a mística do 

Candomblé. O transe de Bastide é epistemologico, ele está modificando canônes 

definidos e elevando à categoria de semelhança uma tradição religiosa subjugada por 

opressões, intolerâncias e racismo. Referindo-se ao seu percurso com a noção de 

mística, Bastide (2016, p. 91) diz: 

 
Há um tempo, quando escrevi meu primeiro livro sobre os problemas da vida 
mística, em 1931, dediquei um capítulo àquilo que eu então denominava “as 
formas elementares da vida mística”. Naquela época, não conhecia 
diretamente essas formas elementares por meio de pesquisa de campo, e sim 
pelos livros, sobretudo por Durkheim, que era, naquele capítulo, minha 
principal referência. Era por isso que eu privilegiava os aspectos do 
desencadeamento selvagem, da epidemia contagiosa dos abismos noturnos. 
No entanto, na mesma época, a leitura de Durkheim continuava ambivalente 
para mim. Julgava encontrar uma contradição fundamental entre os fatos que 
ele descrevia honestamente e a interpretação que deles fazia.  

  

 Bastide encontrou no Candomblé o material que precisava para colocar a 

subjetividade aprisionada pela psicologia e a psicanálise na sociologia e na 

antropologia, ainda em formação no Brasil naqueles idos. Na introdução de As religiões 

africanas no Brasil, ele explica as razões e fundamentos da sua teoria, descreve os 

territórios teóricos que ele visitou. Referindo-se ao trabalho de produzir uma teoria 

capaz de entender o Brasil e sua diversidade religiosa, diz: 

  
As interpenetrações de civilizações não constituem fenômeno novo, ligado à 
expansão europeia do século XIX. Ao contrário, pode-se dizer que a História 
da humanidade toda é a História do contato, das lutas, das migrações e das 
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fusões culturais. São, pois, os historiadores os primeiros a se ocuparem desse 
fenômeno, mais particularmente do encontro entre o mundo grego e o 
asiático, da assimilação dos povos mediterrâneos ao Império Romano, dos 
sincretismos religiosos que marcam o fim desse Império, da invasão dos 
bárbaros, das cruzadas e da difusão progressiva dos valores ocidentais no 
resto do mundo (Bastide, 1971, p. 23). 
 

 No artigo “O Islã negro no Brasil”, Bastide (1971) lança mão da sua “teoria das 

interpenetrações de civilizações”, para desenvolver um entendimento sobre a inserção 

e/ou do processo de assimilação do Islã, oriundo da África, no Brasil. Bastide quer saber 

como valores, tradições e pressupostos vão se organizando nas suas diferenças e 

possibilitando a constituição de uma identidade própria, ou seja, um Islã que vai 

ganhando formas, estilos, jeitos, etc., com a cara do Brasil. A teoria das 

“interpenetrações de civilizações” encarrega-se de explicar as sociedades que 

começaram a existir a partir do encontro com culturas ou civilizações distintas.   

 Para Bastide, o entendimento do Brasil e, nesse sentido, também o entendimento 

de suas especificidades, precisa passar por um novo crivo de elaboração por parte dos 

intelectuais. No que se refere ao Islã, ele consulta fontes disponíveis em sua época, 

sobretudo os escritos de antropólogos, sociólogos e historiadores brasileiros que se 

haviam dedicado ao assunto, para tentar “reconstituir a vida da antiga comunidade 

islâmica negra do Brasil” (Bastide, 1971, p. 208). Mas ao entrar em contato com esses 

escritos, percebe um abismo entre as teorias e relatos dos intelectuais e as práticas e 

tradições islâmicas no Brasil. Bastide identificou uma escrita deslocada, desavisada, por 

parte dos sociólogos/antropólogos, distante da realidade e, muitas vezes, carregada de 

preconceitos e falta de entendimento. Tais estudos sobre o Islã negro no Brasil e sobre o 

Candomblé estavam impregnados de uma visão eurocêntrica, em sua opinião.  

Apesar do seu legado funcionalista – e Bastide acreditava que só era possível 

compreender o social através do funcionalismo (“O funcionalismo tende a ser a única 

perspectiva pela qual o social é compreendido”, diz Bastide, 1971, p. 38)11 –, ele não 

mediu esforços para chamar a atenção dos intelectuais para a importância de entender o 

Brasil pelo Brasil. Ao abordar essa questão, no livro Brasil, terra de contrastes, Bastide 

(1976, p. 15) afirma que: 

 
[...] o sociólogo que estuda o Brasil não sabe mais que sistemas de conceitos 
utilizar. Todas as noções que aprendeu nos países europeus ou norte-

                                                
11 Esse é um dos aspectos pelos quais sua obra será criticada e colocada de escanteio, tanto no Brasil, 
quanto na França. 
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americanos não valem aqui. O antigo mistura-se com o novo. [...] Seria 
necessário, em lugar de conceitos rígidos, descobrir noções de certo modo 
líquidas, capazes de descrever fenômenos de fusão, de ebulição, de 
interpenetração, noções que se modelariam conforme uma realidade viva, em 
perpétua transformação. O sociólogo que quiser compreender o Brasil não 
raro precisa transformar-se em poeta.     
 

 Não é difícil perceber que Bastide procurava colocar o foco das suas indagações 

e problematizações no indivíduo, a fim de compreender suas contradições e equilíbrios. 

Bastide foi formado por uma tradição de estudos dos sociólogos do começo do século 

XX, que diziam que a diversidade cultural era a causa do fracasso do Brasil. Contudo, 

ele rompeu com essa ideia, afirmando que, na verdade, essa diversidade cultural, o 

próprio contraste, era a marca de um dinamismo, de uma dialética social poderosa, 

capaz de colocar o Brasil em outro patamar em relação a outras nações. Ele foi estudar 

“interpenetrações de civilizações”, quis verificar, ainda que por meio de revisão 

bibliográfica, como o Islã, o Candomblé, o Catolicismo etc. se organizaram aqui. 

Bastide era otimista ao olhar para as “interpenetrações de civilizações”, para esse 

pluriculturalismo, para esse país cheio de diferenças.  

 Na atual conjuntura, Bastide é muito criticado na sociologia e na antropologia 

em função do seu legado funcionalista. Alguns acreditam que esse tipo de teoria, de 

ferramenta investigativa estaria ultrapassado. Mas está ultrapassado em função de que? 

Dos novos estudos pós-coloniais, de uma nova antropologia que repensa/pensa esse 

campo de outra maneira? Não se pode esquecer que Bastide, em sua época, coloca em 

questão as conclusões dos teóricos que o antecederam nos estudos sobre os dilemas da 

sociedade brasileira e do Candomblé.  

 Sem medo algum, Bastide, então professor de sociologia da Universidade de São 

Paulo, tomado por uma capacidade única de refutação, coloca em questão certezas que 

pareciam consolidadas. Bastide assume riscos e não tem receio de afirmar que “se 

islamismo houve, foi bastante modificado” (Bastide, 1971, p. 215), nem de dizer que as 

lideranças malês passaram ao “gêge-nagô ou ao cristianismo” (Bastide, 1971, p. 215).  

Mais do que afirmar um desaparecimento do islamismo sem explicação, ele penetra 

(uma interpenetração) nos vestígios e busca compreender mais profundamente o que 

aconteceu.  

 Bastide (1971), tal como um psicanalista, ou mesmo, um arqueólogo, busca 

compreender o que deslocou o Islã negro no Brasil – algo que estava sempre ali, aos 

olhos de quem quisesse ver. Para Bastide, o Islã negro não desapareceu, ele tomou outra 
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forma. Há no Candomblé muitos elementos de herança malê. É perceptível, ao ler o 

artigo sobre o Islã, que Bastide foi reconstruindo fatos, tal como um arqueólogo, ele 

junta peças, aproxima-as para entender o que está faltando. Na falta, ou diante daquilo 

que ficou faltando, ele identifica, como um mestre do suspense, as tramas inconscientes 

que poderiam dizer mais alguma coisa. O que não está evidente evidencia-se de forma 

outra, e é exatamente essa forma que Bastide se empenha em trazer a tona. Ele transita 

nas entrelinhas da escrita dos seus interlocutores, para dar vida à problemática que não 

se revelou ali. Havia o malogro da escravidão e as condições de existir como negro em 

uma sociedade que se organizava para o branco e para uma vida de branco. Bastide 

(1971, p. 218) considera inclusive que “o branco representava o mundo da liberdade que 

era possível se atingir pela alforria. Contudo, a imitação do branco era a condição sine 

qua non desta ascensão. Daí a atração do catolicismo”.  

 Gonzales (1988), ao referir-se à repressão sofrida pelos africanos escravizados 

na tentativa de conservar suas manifestações culturais e religiosas, afirma que o 

colonizador forçou a conversão de muitos negros. A antropóloga considera que a 

estratégia da evangelização era uma forma de conduzir os africanos ao esquecimento de 

suas raízes africanas. Em meio aos dissabores impostos pela colonização e seus agentes, 

as culturas africanas e indígenas buscavam meios de sobreviver aos dominadores. O Islã 

negro no Brasil, os malês, diluíram-se em meio aos próprios esforços para sobreviver. 

Com relação a isso, Bastide (1971, p. 218) pondera que um muçulmano no Brasil “não 

podia se tornar um líder senão na revolta, isto é, em circunstâncias especiais”.   

 Em meio a varias dificuldades de assegurar a própria existência, os malês se 

viram perdidos em um contexto que impunha a eles outra forma de existir. A própria 

opção de existir na relação com os adeptos dos Candomblés e com os próprios cristãos 

fez com que a comunidade islâmica negro-africana do Brasil resistisse de forma 

solitária. Tal resistência foi perdendo força após a derrocada da Revolta dos Malês (24-

25 de janeiro de 1835). Bastide (1971) situa a problemática dos muçulmanos no Brasil, 

buscando compreender sua diluição a partir de uma transformação outra. Para o autor, 

eles diluíram-se em alguma coisa, transformaram-se, viraram outra coisa através da qual 

foi possível continuar existindo de uma outra forma: 

 
É o que explica o malogro do Islã no Brasil, como igualmente entre os 
últimos Malês, o retorno às crenças de seus antepassados animistas. E, de 
fato, em contato com os “fetichistas” do Brasil, principalmente depois do 
malogro de suas revoltas e quando já não eram tão numerosos, o 
revestimento islâmico neles se desagregou: não restou mais nada a não ser a 
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antiga propensão à adoração das forças da natureza: os muçulmanos 
deixaram-se absorver pelo culto gege-nagô. Este ocasionou uma outra 
consequência: enquanto no Islã negro o maometanismo constituía a religião 
oficial e os velhos cultos passavam por ser somente magia, aqui, por uma 
inversão das coisas, é o maometanismo que se tornou e que permaneceu 
feitiçaria. Assim, o choque racial ou cultural, quando se processa em 
condições demográficas e sociais diferentes, tende às mais surpreendentes 
aventuras e às metamorfoses religiosas as mais contraditórias (Bastide, 1971, 
p. 218).  
 

 Não há dúvida entre nós de que o pensamento de Bastide se organiza em pilares 

teóricos um tanto quanto desavisados para o nosso tempo. Ser desavisado não quer dizer 

que ele não preste para nada e que ele não pode ser retomado ou atualizado. Entendo 

que o retorno ao clássico deve sempre significar uma forma de ir-mais-além, ou tornar 

possível pensar aquele objeto de outra maneira, partindo de tais achados do passado. Em 

Por que ler os clássicos, Ítalo Calvino (1993, p. 9) diz: “Os clássicos são aqueles livros 

dos quais, em geral, se ouve dizer: ‘Estou relendo…’ e nunca ‘Estou lendo…’”.  

 Perguntei-me várias vezes porque retomar um clássico branco, no momento em 

que os clássicos estão sendo questionados? Bastide morreu em 1974 e sua obra continua 

fazendo efeito no Brasil, sobretudo nas temáticas relacionadas ao Candomblé. Além 

disso, Bastide é o teórico que melhor abordou sobre o Candomblé. Ele o apreendeu de 

modo a conferir um status filosófico a toda a riqueza de saberes presente no universo do 

terreiro. O que me levou a retomar Bastide foi a possibilidade de continuar pensando o 

transe, quase 50 anos após suas contribuições. Sua condição de intelectual branco 

levou-me a inúmeros questionamentos, sobretudo provocados por parte de muitos 

colegas militantes negros(as). A questão em si não se resolve meramente em minha 

opção de pesquisar sua obra, até porque a pesquisa e sua escrita são construídas em 

diálogo com muitos interlocutores, inclusive a comunidade na qual estamos inseridos. 

Mas Bastide é uma via para colocar em evidência possíveis equívocos, ou dizer de uma 

outra forma aquilo que ficou mal-dito, não-dito.  

 O que mais me chamou atenção na obra de Bastide foi justamente sua 

capacidade insistente de ler o Brasil através das contradições. Gilberto Freyre, em Casa 

Grande & Senzala, também havia feito isso, ao propor o conceito de “equilíbrio de 

antagonismos”. O termo “equilíbrio de antagonismos” possibilitou ao sociólogo 

brasileiro observar paralelos na formação cultural do Brasil. Gilberto Freyre entende 

que esses antagonismos são uma série de elementos contraditórios, que comparecem no 

colonizador e no colono. Sobre “equilíbrio de antagonismos”, Freyre (2003, p. 67) vai 

dizer: “o bambo equilíbrio de antagonismos reflete em tudo o que é seu, dando-lhe ao 
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comportamento uma fácil e frouxa flexibilidade, às vezes perturbada por dolorosas 

hesitações”. O termo “equilíbrio de antagonismos” está relacionado a noção de reunir 

muitos contrários no mesmo contexto sócio-histórico. Nessa reunião, não há uma 

consciência de que um grupo explora, enquanto outro é explorado. Ao pensar 

contradições e contrastes na sociedade brasileira, o antropólogo Roger Bastide 

aproxima-se muito dos apontamentos de Freyre, em Casa Grande & Senzala e em 

Sobrados & Mocambos. 

 Há em Bastide uma certa preferência pelo gueto, por manifestações de 

brasilidade forjada nesse encontro de povos/etnias que, ao meu ver, parece ser um lugar 

ainda decente para prosseguir pensando o Brasil. Não se trata de reproduzir Bastide – e 

eu nem aposto nisso –, ou simplesmente de citá-lo, numa tentativa de retomada da sua 

obra. Isso soaria por demais caduco, talvez, repensar Bastide seguindo os passos que ele 

seguiu, interessando-se pelas coisas que o interessavam, quase 80 anos depois. Não 

tenho interesse nenhum em transformar Bastide em uma escola. Bastide é écletico 

demais para ser tranformado em uma escola. Seu pensamento pluralista deve seguir 

livre para continuar reverberando na sociologia e na antropologia, como forma de 

colocá-las sempre em questão. Bastide impulsiona os que o lêem a pensar melhor aquilo 

mesmo que ele pensou. Porém, estou certo de que os trabalhos que tem sido produzidos 

sobre a obra de Bastide são necessários, que o diálogo com a totalidade de suas 

produções deve prosseguir.  

 Na presente dissertação, vamos retomar o conceito de “transe místico” cunhado 

por Bastide. Não podemos nos vencilhar de um achado: Bastide inicia, ainda na França, 

uma pesquisa sobre vida mística. Seu empenho era fazer aquilo que Durkheim fez com 

“as formas elementares de vida religiosa”. Realiza uma pesquisa, investigando o 

misticismo nas tradições judaico-cristã-islâmicas. No Brasil, Bastide depara com o 

Candomblé. Ele conceitua o Candomblé como religião e localiza um aparato muito bem 

elaborado de ritos e rituais; compreende que há ali um saber, que ele mesmo chama de 

“filosofia sutil”. Interessa-se pelo transe, despatologiza o mesmo e verifica que há uma 

vida mística no Candomblé, cujo ápice é o próprio fenêmeno do transe. Ele vai contra 

tudo o que foi produzido, inclusive sobre o Candomblé, e diz: “o Candomblé é uma 

ética” (Bastide, 1973, p. 373). Bastide empenha-se em verificar os valores, as 

responsabildiades dos filhos de santo, a hiearquia, a ética e a moral e chega à conclusão 

de que o Candomblé é uma religião como outra qualquer.  
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 Para Bastide (2016), o transe místico ocupa-se de uma organização. Antes de 

mais nada, ele diz: “O transe africano ou afro-americano pertence ao domínio do sério. 

Pode, com certeza, ter efeitos catárticos, mas não é essa sua finalidade” (Bastide, 2016, 

p. 148). O antropólogo vai além e afirma que o transe místico é condicionamento, 

justamente para diferenciá-lo do transe no Ocidente, que além de ter efeito catártico, é 

desorganziado e dionisíaco. Sobre isso, ele chaga afirmar: “A imagem dionisíaca 

proposta por aqueles que não assistiram senão a festas públicas, sem participar da sua 

existência cotidiana, da vida de seus membros e do espírito da religião africana, é uma 

imagem falsa, que deve ser atirada para o refúgio das velharias sem valor” (Bastide, 

1973, p. 373). O transe africano e afro-brasileiro, para Roger Bastide, difere do transe 

ocidental. Bastide estuda a obra dos místicos católicos espanhóis Santa Tereza D’Avila 

e San Juan de la Cruz – faz aproximações, acredita que um entendimento pode conduzir 

a outro. O “castelo interior” de Santa Tereza D’Avila possibilita a Bastide entender o 

castelo interior do homem negro, no artigo “O ‘castelo interior’ do homem negro” (ver 

Bastide, 2016, p. 95). De igual maneira, A noite escura, de San Juan de la Cruz, conduz 

Bastide ao sofrimento, à tormenta do homem negro. Mas ainda assim, ele localiza e 

observa diferenças. Vejamos: 

 
Nosso transe ocidental é, ao contrário, liberação dos instintos, vertigem, 
embriaguez, pertence ao domínio do lúdico. Sem dúvida, nossos modernos 
amadores do teatro selvagem podem copiar – voluntariamente – certos dados 
proporcionados por nossos historiadores da religião ou etnógrafos: a orgia 
dionisíaca, a pintura corporal (como substituta do desejo de sujar-se com os 
próprios excrementos ou de lambuzar-se com coco), o travesti… Isso, porém, 
com a condição de extrair cada um desses traços culturais da cultura que lhes 
confere um sentido, para fazer deles apenas uma exibição (Bastide, 2016, p. 
149).  
 

Sobre o transe africano ou afro-americano: 

 
O transe africano ou afro-americano é um instrumento de controle social: 
controle dos jovens pelos anciãos, controle dos subalternos pelos chefes. 
Mesmo onde o transe desempenha um papel de inovação política – por 
exemplo, em países da Àfrica nos quais os chefes manipulam os transes a fim 
de que os deuses exijam das massas camponesas a construção de novas 
estradas, mudanças nas técnicas agrícolas etc. –, esse papel de instrumento de 
desenvolvimento econômico e social só é possivel porque o transe africano 
sempre é controlado (Bastide, 2016, p.149). 
 

Sobre o transe ocidental: 
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Ao contrário, o transe ocidental contemporâneo é uma forma de protesto ou 
de contestação do mundo das regras, das normas e dos valores. Ele é revolta 
contra a sociedade. A política não ocupa o segundo lugar, mas o primeiro. 
[…], o transe, justamente por ser revolta, só pode ser um transe fracassado: 
ele desemboca na histeria ou na crise epiléptica, ou na epidemia dita outrora 
demoníaca. […] a revolta social só conduz a uma alienação mais profunda 
em seus próprios complexos. Se não quisermos mais repetir os gestos dos 
deuses, ainda assim existirá algo que não deixaremos de repetir, mas então 
repetiremos somente os traumatismos da nossa infância, os quais não 
apresentam interesse algum, salvo para o psicanalista, que por definição, está 
fora do jogo: ele olha do exterior (Bastide, 2016, p. 149).  
 

 Ao abordar tais diferenças, Bastide está preocupado em conceder ao Candomblé 

o status de religião – o que inclui seu reconhecimento como doutrina, com filosofia e 

teologia próprias. Não considero tão interessante o exercício de aproximação feito pelo 

autor, que procura ler e elaborar uma teoria sobre as tradições africanas e afro-

americanas a partir de premissas ocidentais, baseadas nas tradições judaico-cristã-

islâmicas. Explico o porquê: colocar as tradições africanas e afro-americanas sob o 

crivo de uma razão ocidental abraâmica acaba por retirar delas a possibilidade de 

escrever e falar sobre de si mesma, a partir de seu próprio léxico e de sua própria 

concepção de mundo. No entanto, entendo o exercício que Bastide se esforçou para 

fazer. Diante de tanto preconceito, violência e racismo, o antropólogo buscou evidenciar 

e tornar visível aquilo que o Candomblé possuía como elemento capaz de falar por si só. 

É verdade que ele utiliza o aparato ocidental para isso, mas também é sabido que ele dá 

visibilidade ao Candomblé de uma forma positiva – o que até então não era comum. Ele 

faz o mesmo movimento que os africanos e seus descendentes fizeram, na época da 

escravidão, para manter suas tradições, pois eles usaram as imagens do santos católicos 

como estratégia de preservação do culto dos Orixás. Bastide usa os pressupostos da vida 

mística no Ocidente, para legitimar o Cadomblé como religião.  
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2. O Candomblé e sua vida mística  

2.1 – O Candomblé de rito nagô  
 

O Candomblé é para mim muito interessante, por ser uma religião de 
exaltação à personalidade das pessoas. Onde se pode ser verdadeiramente 

como se é, e não o que a sociedade pretende que o cidadão seja. Para 
pessoas que têm algo a expressar através do inconsciente, o transe é a 

possibilidade inconsciente de se mostrar (Verger, 2000, p. 22). 
 
 

Bastide (1935/1990, p. 10), no livro Elementos de sociologia religiosa, diz que 

“são inúmeras as definições de religião”. Embora a obra investigue várias definições de 

religião, ele entende que a via para compreender o fenômeno religioso de forma ampla é 

seguir na trilha de Émile Durkheim, enquanto o entendimento estreito se obtém através 

de James Frazer. Ambos oferecem contribuições pertinentes, conforme Bastide, e úteis 

para a compreensão de religião que ele almeja.  

Uma série de signos e símbolos povoam a todo o momento nossos olhares e a 

vida em sociedade. A religião, criada pelos humanos, organiza-se em torno de sistemas 

configurados que possibilitam aos humanos entender ou dar sentidos a uma série de 

processos de vida. Do nascimento à morte, da saúde à doença, ou mesmo das perdas e 

às realizações, homens e mulheres buscam uma explicação que carregue suas vidas de 

sentido. As religiões, em vários momentos históricos, ocuparam o lugar de elaboração 

do sentido das coisas e de ressignificação da vida, para as pessoas. Bastide (1990, p. 30) 

afirma que:  

 
A religião é, antes de tudo, sentimento e vida: entre os primitivos que, por 
meio de ritos apropriados, transcendem o mundo profano para ingressar no 
domínio do sagrado, habitualmente proibido, e entre os contemporâenos que 
curvam a cabeça ao gesto do sacerdote ou que, no silêncio do quarto, 
ajoelham-se diante de seu Deus.  
 

 A noção de religião é um tanto controversa, no que se refere às tradições 

africanas. O Candomblé é tradição africana reelaborada no Brasil. É a junção de muitos 

cultos e tradições de várias etnias/povos africanos. Os Ewe-Fon, também conhecidos 

como Jejê, os Nagô-Iorubá, conhecidos também como Ketu, os Banto, também 

conhecidos como Angola, tiveram predominânica na organização dessa 

confraria/irmandade e/ou instituição religiosa, denominada Candomblé. Nosso trabalho 

procura mergulhar no conceito de transe místico, tal como entendeu Roger Bastide, a 

partir do Candomblé de rito nagô. Descrever o sistema de ritos/rituais e suas 
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complexidades dentro de uma casa de Candomblé ajudará o leitor compreender as 

minúcias que existem para que todo um aparato possibilite ao iniciado desencadear o 

transe.  

Sistemas de crença têm sido investigados por muitos antropólogos, sociólogos, 

filósofos e historiadores, entre outros, no decorrer da história. A crença está tão presente 

no ser humano, que mesmo quando ele não pratica religião alguma, a religião está 

presente nele. Durkheim (1989), abordando a religião, entende que é útil saber em que 

consiste essa ou aquela religião. Entretanto, segundo esse autor, investigá-la de uma 

maneira geral é igualmente útil. O sociólogo afirma que  

 
Na base de todos os sistemas de crenças e todos os cultos, deve haver 
necessariamente um certo número de representações fundamentais e atitudes 
rituais que, apesar da diversidade de formas que eles foram capazes de 
assumir, eles têm em toda parte o mesmo significado objetivo e eles 
cumprem as mesmas funções em todos os lugares (Durkheim, 1989, p. 7). 

 

O Candomblé é uma religião, foi inventada no Brasil a partir de uma série de 

pressupostos cosmogônicos oriundos de grupos étnicos da Costa da Mina e do antigo 

Reino do Daomé, na África ocidental. Seus adeptos passam por processos iniciáticos 

severos e suas crenças se organizam em torno de divindades, como os Orixás, Inquices 

e Voduns. As divindades manifestam-se através da natureza, na qual também estão 

presentes seus pontos de conexão.  

O Candomblé é uma religião eminentemente brasileira, na medida em que 

apoderar-se do conceito de religião permitiu sua legitimação em meio aos grupos 

religiosos amplamente constituídos no Brasil – sobretudo, os católicos e protestantes. 

Inferiorizado em sua origem, o grupo religioso denominado Candomblé tem suas 

práticas fundamentadas entre os povos africanos que vieram ao Brasil no período 

escravocrata. Trata-se, sobretudo, de uma prática em que a memória dos ancestrais, seus 

feitos, são recordados através de histórias, mitos e oralidades.  

 
Podemos definir o culto dos antepassados como o conjunto de crenças, mitos 
e ritos que regulam os vínculos de uma comunidade com um número grande 
de mortos que viveram nessa comunidade, e que estão ligados a ela por 
parentesco, segundo linhagens familiares (Prandi, 2005, p. 104). 

 

As crenças do Candomblé estabelecem-se através da conexão do Orixá no 

próprio corpo do iniciado – o primeiro lócus de existência do sagrado. O corpo é onde a 

natureza dos deuses se manifesta, ele é, antes de tudo, lugar da crença e da conexão. O 
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corpo é purificado, passa por rituais, cuja finalidade é torná-lo templo, morada dos 

deuses. O Candomblé é, em si, uma religião de crenças, de costumes, de práticas e 

saberes milenares. Essa religião coloca em questão uma série de investiduras da vida, 

uma vez que seus processos cosmogônicos fazem com que os humanos se sintam 

deuses. 

A palavra “candomblé” (ka + ndomblé) tem origem na língua kikongo12, do 

grupo bantu, e quer dizer “costume do povo negro”. Reis (1986, p. 116) registra a 

primeira aparição conhecida do termo “candomblé” na literatura: 

 
O mais antigo testemunho que temos da utilização da palavra Candomblé é 
do ano de 1826. Na ocasião, africanos que haviam participado da revolta no 
Quilombo do Urubu procuraram refúgio numa casa a que se chama de 
Candomblé. 

 

 Silveira (2007) localiza a cidade de Cachoeira, o bairro e a Igreja da 

Barroquinha como lugar onde se organizou a primeira casa que passou a se chamar 

Candomblé. Ele reporta essa criação ao ano de 1830 e a quatro pessoas ilustres da 

época, citadas em muitas cantigas do Candomblé, fazendo a memória da origem dessa 

religião: Iyá Adetá, Iyá Kalá, Iyá Nasô e Bamgboshê Obitico. 

De acordo com Silveira (2005), referindo-se aos africanos que aportaram na 

Bahia em 1789, provenientes do Reino de Ketu (entre o atual Benin e Nigéria), 

encontravam-se membros da família real Arô13. Na citação abaixo, Silveira (2005, p. 

21) refere-se a Iya Adetá como a primeira fundadora do Candomblé: 

 
(...) capturados na cidade de Iwoyê, saqueada em janeiro de 1789 pelo 
exército do reino Daomé (atual República do Benin). A mãe do Aláketu 
Akibiorru, o rei então entronado, era natural daquela cidade, que tinha 
relações rituais muito estreitas com a capital. Tudo indica que a primeira das 
fundadoras do candomblé da Barroquinha, Iyá Adetá, veio nessa leva de 
escravos provenientes de Iwoyê. Após cerca de nove anos de cativeiro, Iyá 
Adetá teria conquistado a alforria e ido morar na Barroquinha, onde fundou, 
no finalzinho do século XVIII, um culto doméstico a Oxossi na sua casa, 
semelhantes a alguns dos calundus coloniais. 

 

O estudioso citado vê controvérsias nessas informações, embora sejam elas que 

ficaram guardadas na memória do povo do Candomblé. Essas histórias já viraram 

                                                
12 Bantu é o maior  grupo linguístico do continente africano, base das línguas da região onde se localizam 
Angola e Congo atuais – kikongo, umbundu e kimbundu. 
13. Uma das dinastias africanas nagô, proveniente do Reino de Ketu, cuja população foi dizimada pelo 
saque em massa de africanos trazidos como escravos para o Brasil, durante os séculos XVI e XVIII. 
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lendas, mitos, entre o povo de santo. Isso quer dizer que, entre os adeptos do 

Candomblé, o que os antigos, os mais velhos contam é tomado como verdade, não se 

questiona tal oralidade. Segundo Verger (1999, p. 230): 

 
O primeiro terreiro desta nação [Ketu = nagô] foi fundado no início do século 
XIX, em uma pequena casa situada atrás da igreja da Barroquinha, por um 
grupo de mulheres que pertenciam à irmandade de Nossa Senhora da Boa 
Morte. 

 

O relato elaborado por Pierre Verger na citação acima está profundamente 

ligado à cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, berço das tradições remotas dos 

Candomblés Jejê-Nagô. Cachoeira foi uma cidade eminentemente negra nos séculos 

XVII, XVIII e XIX, com fazendas, engenhos, Casa Grande e Senzala. Foi nessa cidade 

que surgiu o Candomblé que ficou conhecido como macumba, no século XIX14. 

Oliveira (2008, p. 76), referindo-se ao surgimento do que se denominou “macumba” 

diz: 

 
No início do século XIX, a macumba era ritualmente pobre e muito próxima 
da estrutura do culto praticado pelos bantos, no qual invocavam os espíritos 
dos antepassados tribais. Os Orixás nagôs ainda não haviam assumido um 
papel mais importante no culto. Foram lentamente introduzidos a partir do 
crescimento do prestígio do candomblé. [...] A primitiva macumba, longe de 
ser um culto organizado, era um agregado de elementos da cabula, do 
candomblé, das tradições indígenas e do catolicismo popular, sem o suporte 
de uma doutrina capaz de integrar os diversos pedaços que lhe davam forma. 
É deste conjunto heterogêneo que nascerá a umbanda, a partir do encontro de 
representantes da classe mais pobre com elementos da classe média egressos 
do espiritismo kardecista. Foi este último grupo que se apropriou do ritual da 
macumba, impôs-lhe uma nova estrutura e, articulando um novo discurso, 
deu início ao processo de legitimação. 

 

Oliveira (2008) refere-se aos primórdios dos candomblés que surgiram na Bahia, 

no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O autor é infeliz ao afirmar que a macumba “era 

ritualmente pobre”, deixando ausente, em sua escrita, a complexidade dos ritos, a 

filosofia e a cosmogonia própria da macumba. Afirmações como essas vão delimitar os 

cultos que se originaram em torno dos bantos, que deram origem aos calundus e, depois, 

à umbanda, assim como ao próprio Candomblé de Angola15. O que ocorreu com a 

                                                
14. Macumba é um instrumento musical de percussão. O termo foi e tem sido utilizado de forma jocosa 
para se referir às práticas religiosas afro-brasileiras, ou seja, ao Candomblé e à Umbanda. 
15. Candomblé de Angola é outra organização cosmogônica do Candomblé, diferente do Candomblé 
Jejê-Nagô. O Candomblé de Angola herdou a cosmogonia do povo Bantu, que hoje habita os territórios 
do Congo, Angola, Moçambique e boa parte da África Central. No Candomblé Jejê-Nagô, as divindades 
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chegada dos Nagô (Iorubá, Fon, Ewe, Jeje, Mahi, Igbo, etc.16), em meados do século 

XIX, foi a sistematização dessas práticas em um recinto denominado Candomblé, que 

adquiriu formas complexas de organização em torno do sagrado.   

A fim de definir melhor o termo Candomblé, faço alusão a duas expressões 

muito utilizadas pelo povo de santo: primeiro, “vou ao candomblé”; segundo, “sou do 

Candomblé”. Tais expressões não significam e/ou determinam a mesma coisa. Na 

primeira conotação, dizer que se vai ao candomblé refere-se ao espaço; na segunda, 

afirmar que se é do Candomblé refere-se a ser do Candomblé enquanto religião ou, 

como os adeptos diziam no começo do século passado, seita17. Edison Carneiro foi o 

primeiro a produzir um trabalho sistemático sobre o Candomblé, intitulado Candomblés 

da Bahia. Conforme Carneiro (1948, p. 13): 

 
O lugar em que os negros da Bahia realizam suas características festas 
religiosas tem hoje o nome de candomblé, que antigamente significou 
somente as festas públicas anuais das seitas africanas, e em menor escala os 
nomes de terreiros, roça, ou aldeia18, este último no caso dos candomblés de 
influencias ameríndias. 

 

O Candomblé não é somente um espaço, um território, onde se encontram 

pessoas para festejar os deuses africanos. Não é somente um local de encontro, é 

também um lugar de memória. É a própria África reinventada, é o lugar onde a saudade, 

o banzo19, pode ser vivido de forma mais prazerosa, coletiva e compartilhada. Verger 

(2002, p. 19), referindo-se ao Candomblé como o lugar das tradições, vai dizer:  

 
                                                                                                                                          
são os Voduns (jejê/fon) e os Orixás (nagô/iorubas) e no Candomblé de Angola (bantu), as divindades são 
os Inquices (os ancestrais/antepassados). 
16. Etnias que residiam em várias regiões dos atuais Togo, Benin, Nigéria e Gana.  
17. Costa Lima (1974, p. 67), referindo-se ao emprego da palavra “seita” para designar o Candomblé, vai 
dizer: “O povo de santo emprega também o termo seita para designar o candomblé como sistema 
religioso. Sabe-se que antigos líderes nagôs não gostavam de usar a palavra candomblé, que nos velhos 
tempos certamente possuía uma significação mais lúdica que religiosa. Uma das etimologias sugeridas 
para candomblé é precisamente ‘dança de negros’. E certamente de negros de Angola ou do Congo, dada 
a morfologia da palavra. Em 1937, logo após a realização do Congresso Afro-Brasileiro da Bahia, foi 
criada uma União das Seitas Afro-Brasileiras da Bahia, que pretendia congregar todas as casas de santo, 
como uma espécie de órgão fiscal da pureza dos rituais e da seriedade dos pais e mães dos terreiros. A 
União das Seitas não durou muitos anos e foi extinta com a morte de seu último presidente”. 
18. Costa Lima (1959, p. 4), referindo-se às denominações que são dadas ao terreiro, vai dizer: 
“Candomblé, Casa de Santo, Terreiro, Roça – são os diversos nomes dados ao local em que os afro-
baianos realizam suas cerimônias religiosas. Nomes genéricos, pois cada terreiro tem sua denominação 
própria, geralmente uma evocação do orixá ou santo protetor da Casa, na sua forma africana ou em suas 
localizações, daí ouvir-se comumente dizer – “vou a São Gonçalo”, “há uma festa no Gantois”, “o dia de 
Oxossi no Engenho Velho”. 
19. Banzo – termo bantu – que quer dizer saudade, nostalgia, em alguns casos, pode ser também um certo 
dejavú.  
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O candomblé, que é o nome dado na Bahia às cerimonias africanas, 
representa, para seus adeptos, as tradições dos avós que vieram dum país 
longínquo, fora do alcance e quase fabuloso. Tradições mantidas a duras 
penas e que lhes deu a força de conservarem eles mesmo, apesar dos 
preconceitos e do desprezo em que eram tidas suas religiões e a obrigação de 
participar da religião dos seus senhores. 

 

O termo “nagô” tornou-se um conceito no Brasil, uma forma de denominar um 

grupo restrito de manifestação religiosa conhecida como Candomblé. Portanto, quando 

se nomina um Candomblé de nagô, faz-se referência a muito mais do que uma 

localidade; esse nome tem a ver com os sistemas de crenças de grupos étnicos bem 

distintos e muito bem definidos. Sobre o assunto, Costa Lima (1974, p. 69) afirma que 

“os autores que melhor estudaram o candomblé da Bahia são unânimes em ressaltar a 

predominância dos modelos nagôs e jejês das casas de santo, contrastando-os com os 

candomblés das nações do Congo, Angola e Caboclo”. 

 Além do Candomblé nagô, há o Candomblé jejê e também o Candomblé jejê-

nagô. No Candomblé jejê-nagô, as práticas das duas tradições africanas (Jejê, que é o 

mesmo que Ewe-Fon, e Nagô que é o mesmo que Iorubá) encontram-se no mesmo 

espaço e os adeptos as praticam conjuntamente (Parés, 2007). Conforme Prandi 

(1996b), a palavra jejê vem do iorubá “adjeje”, que quer dizer “estrangeiro” e/ou 

“forasteiro”. Jejê foi um termo pejorativo, criado pelos Nagô/Iorubá para denominar o 

povo Ewe-Fon. Parés (2007) afirma que o povo Jejê vem do antigo Reino do Daomé, 

atual Benin, região onde predominam o povo Ewe e Fon. O povo Iorubá (Nagô) possuía 

inimizades com o povo Fon (Jejê), tendo se envolvido em guerras tribais com tribos 

Ewe-Fon – ou Jejê, como ficaram conhecidos no Brasil – do leste e do sul, caso dos 

Mahins e dos Savé/Savalu. A oeste, ficavam os Abomei e ao norte, os Ashanti, ambos 

os povos Ewe-Fon.  

 Já a palavra “nagô” está relacionada ao nome pelo qual ficaram conhecidos, no 

Brasil, os africanos de origem Iorubá. A grafia correta é “anagô”, termo pejorativo de 

língua fon, cujo significado é “piolhentos”. Conta-se que quando os Iorubá chegaram à 

fronteira do antigo Reino do Daomé, fugindo de uma série de intempéries, vieram 

esfarrapados e cheios de piolhos. Devido a esse evento, os povos Fon os denominaram 

Nagô (Lopes, 2004). 

Costa Lima (1974) assegura que, já na África, esses dois povos que, no Brasil, 

ficaram conhecidos como jejê e nagô, possuíam relações sincréticas, ou seja, as 

divindades desses dois grupos étnicos co-habitavam seus territórios com muita 
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tranquilidade. Isso quer dizer que os Ewe-Fon adoravam divindades Iorubá e os Iorubá 

adoravam divindades Ewe-Fon. Costa Lima (1974, p. 70-71), sobre essa questão, 

salienta: 

 
(...) já na África, havia o que costumam chamar de “sincretismo religioso” 
entre os nagôs e os jejês. Acentuam o fato como se, povos vizinhos, que se 
guerreavam continuamente, que capturavam prisioneiros e os vendiam como 
escravos ou se casavam com as mulheres aprisionadas fossem apenas 
influenciados uns pelos outros, no plano da vida religiosa. O contacto era, 
naturalmente, muito mais amplo e não só a religião como a estrutura dos 
sistemas familiares e a tecnologia foram assim mutuamente marcada através 
do longo período de lutas intermitentes entre os iorubas do oeste e os fon do 
leste durante os séculos XVIII e XIX. Mas o encontro episódico e pouco 
duradouro do tempo apenas necessário para a transação com os negreiros da 
Costa não seria bastante para provocar uma influência tão profunda. Só os 
pacíficos anos de convivência e do comercio vicinal é que permitem esse tipo 
de fenômeno. Ou, então, alianças dinásticas entre chefes de nações 
diferentes, fazendo com que a esposa estrangeira de um Rei trouxesse suas 
crenças e seus ritos para um nova terra e aí os impusesse, por seu poder e 
status. 

 

No presente trabalho, a expressão Jejê-Nagô não será utilizada, uma vez que 

nossa pesquisa volta-se totalemente para o grupo denominado Nagô. No entanto, a 

expressão Jejê-Nagô deve ser entendida como forma de cultos religiosos organizados na 

Bahia, em torno dos padrões culturais e cosmogônicos das etnias Nagô-Iorubá e Jejê-

Fon. De qualquer forma, mensurar ou identificar a pureza de uma tradição é questão 

complexa, uma vez que, como afirma Costa Lima (1974), existem terreiros jejê-nagô 

que são predominantemente nagô, assim como existem terreiros jejê-nagô que são jejê, 

como existem também terreiros que são somente jejê ou somente nagô. Segundo Parés 

(2007), o que vai dimensionar as particularidades de um terreiro jejê-nagô são as 

divindades cultuadas, os cânticos, a própria língua ritualística estabelecida no terreiro, a 

liturgia em si. Em se tratando de um terreiro jejê-nagô, duas vertentes culturais estarão 

presentes em um mesmo território. Em um terreiro jejê-nagô, as divindades do panteão 

ewe-fon (Vodun) e as divindades iorubá (Orixá) estarão presentes no mesmo recinto, 

assim como as duas línguas, fon e iorubá, as liturgias e variações de cânticos e ritos de 

ambas as tradições.   

Qualquer pessoa pode se inserir no terreiro de Candomblé, qualquer um pode ser 

adepto e iniciado para o Orixá. A pessoa que chega e decide ficar recebe o nome de 

abiã (abíyàn) – aquela que se colocou a caminho –, ela é apresentada ao terreiro, deverá 

aprender costumes, posturas, respeitar os mais velhos, cantar e dançar para os Orixás. O 

pai ou a mãe de santo consultará o jogo de búzios para saber qual é o Orixá que rege o 
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destino do abiã, até que chegue o momento do Orixá o escolher, determinando sua 

iniciação.  

A expressão “pegar o abiã” é corriqueira no terreiro, sendo uma forma simples 

de denominar o bolonã (bolònán). Essa expressão da língua Ioruba que quer dizer “cair 

pro santo” – “bolar no santo”. Etimologicamente, ela vem de boló (deitar) + onán 

(caminho), “deitar no caminho”. Bolonã refere-se ao momento em que o Orixá derruba 

a pessoa no chão, fazendo-a ficar adormecida, demonstrando publicamente que deseja 

que aquela pessoa seja iniciada, tornando-se um iyawo (Ìyàwó, iyawô) – esposa/o do 

Orixá, ou seja, o iniciado, antes de completar sete anos no Candomblé, que possui 

compromissos inquebrantáveis com o Orixá. O abiã que bolou no santo fica deitado no 

caminho, no chão, no terreiro. O bolonã é considerado a primeira manifestação do 

transe, é a primeira sensação da presença do Orixá. Segundo Bastide (1978), a vertigem 

causada por esse momento é nada mais, nada menos do que a convocação do duplo, da 

parte outra, disso que já está dentro e não vem de fora e nem de longe.  

Para Bastide (1978), todo mundo já possui seu Orixá, o rito iniciático serve 

apenas para permitir que o iniciado lide com a estranha energia nele 

despertada/convocada. A energia é, antes de tudo, uma energia ancestral que já está no 

indivíduo, desde o nascimento. Todo mundo nasce com um Orixá, que designa seu 

principio de existência. É uma espécie de guardião, cuja finalidade é ajudar o individuo 

a caminhar melhor na terra. O Iorubá tem a crença de que cada indivíduo possui seu 

Orixá, do qual ele descende.  

A descendência de um indivíduo está ligada a um determinado Orixá, ou a 

vários Orixás. Este Orixá, com a iniciação, tem a incumbência de trazer para a vida 

desse indivíduo o axé, a força vital que lhe proporcionará andar sobre a terra com 

dignidade. Dignidade, para o povo Iorubá, é sinônimo de fartura, alegria, muitos filhos, 

unidade coletiva, memória dos ancestrais: isso é o axé.  

 O Candomblé é uma religião iniciática. Isso quer dizer que, para participar, não 

basta somente uma adesão voluntária, é necessário submeter-se a uma série de ritos. A 

iniciação insere o adepto em todo o complexo do terreiro, possibilita que ele entenda um 

mundo de signos e códigos que deverá internalizar, através de um processo que dura 

sete anos. Na sua inteireza, o processo é por demais pedagógico e didático, uma vez que 

consiste em obedecer ao tempo e ao momento, receber ensinamentos através da 

oralidade e aprender os fundamentos da tradição de uma casa de Candomblé.  
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É fundamental que, ao final do processo de iniciação (após os sete anos), um 

iniciado domine uma série de ritos, cantigas, fundamentos, rezas e posturas. Nesse 

momento, o próprio iniciado será avaliado e o pai ou mãe de santo, através do jogo de 

búzios, verificará se ele poderá se tornar um pai ou mãe de santo (babalorixá ou 

iyalorixá). O oráculo vai revelar se o iniciado que completou sete anos de casa possui, 

no seu caminho, a vocação para sacerdote. 

 

2.2 Rituais do Candomblé  
 

Neste tópico, pretende-se verificar a diversidade dos rituais existentes no terreiro 

de Candomblé. O leitor encontrará algumas discussões fundamentadas em Bastide 

(1978) e Verger (2000). Esses dois autores debruçaram-se durante anos nas pesquisas 

sobre os rituais da tradição dos Orixás no Brasil, no Benin e na Nigéria. O tópico é fruto 

da leitura desses dois autores, de nossas observações e experiências no terreiro, 

enquanto adeptos da tradição dos Orixás. Para que haja o transe místico, é necessário 

seguir uma série de rituais; de certa forma, tudo está conectado dentro do terreiro. Um 

rito é sempre um dispositivo de força e poder, que conduz a um outro rito e, assim, 

sucessivamente. Podemos dizer que o transe místico é o apice da ritualista do 

Candomblé. Mas para que ocorra o transe místico nos iniciados, ele precisam passar por 

uma série de ritualísticas. O próprio espaço do terreiro de Candomblé é um espaço 

ritualístico, organizado e pensado de forma ritualistica. O transe místico é um 

acontecimento único, os corpos dos iniciados são preparados em vários outros rituais, 

para que ele ocorra. Descrever esses rituais é uma forma de ampliar o entendimento da 

complexidade que é o mundo do Candomblé, cheio de minúcias e ritualidades.   

O rito possui um lugar consagrado e especifico, para que os rituais aconteçam. 

Os rituais são separados, estão sempre às margens do cotidiano, no âmago do sagrado. 

Os ritos têm natureza de fronteira, eles têm a ver com a ruptura simbólica do cotidiano. 

Os ritos em si permitem a ligação entre deuses e humanos. Todo rito tem a natureza de 

uma iniciação, devido ao novo estatuto que o participante adquire. Os rituais são os 

acontecimentos de maior relevância dentro do Candomblé, uma vez que, toda a sua 

prática e saberes se descortinam através de ritualidades – o que por condiz com sua 

característica de religião ritualística plena.  

A ritualidade é essencial para a realização dos cultos religiosos. Conforme 

Omena e Andrade (2009), a ritualidade é o meio pelo qual os humanos expressam seus 
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afetos aos deuses. Todo rito possui um ritual especifico, e todo ritual é composto de 

suas ritualidades. O rito faz com que o humano se torne, de forma velada, o que ele 

mesmo é, no fundo do seu ser. Nesse sentido, o rito despe, desnuda o próprio ser 

humano, tornando-o profano e sagrado ao mesmo tempo. Homens e mulheres são 

sacralizados pelos ritos, que os transformam em deuses, no Candomblé. 

Vamos descrever de que forma se dão os principias ritos do Candomblé, 

demonstrando peculiaridades muito distintas, que possibilitam a compreensão do 

processo de desencadeamento do transe como um todo. Os rituais não são 

individualizados, eles pertencem a um processo de conexão sistemática, é como se um 

ritual conduzisse a outro.  

Proponho-me a investigar o transe enquanto ritual de tradição nagô, com suas 

práticas rituais, suas teias de saberes e suas intensidades em torno de um arcabouço de 

eventos que compõem o cotidiano dos praticantes de Candomblé. Pretendo discutir os 

ritos do Candomblé, que são ritos fundamentais na compreensão do transe, uma vez que 

o transe depende deles para acontecer. Existe uma sincronia no terreiro, as coisas não 

acontecem por acaso, elas estão interligadas e conectadas, de modo que uma coisa 

conduz a outra e, assim, sucessivamente. Em cada rito, cabe ao sacerdote(isa) ressaltar a 

atualização do mito20, mantê-lo vivo na comunidade e o tornar atual. São os mitos que 

decifram os acontecimentos e é o oráculo que mantém a comunidade informada sobre a 

vontade dos deuses.  

Faremos uso da descrição oral e de descrições presentes nas pesquisas de 

Bastide e Verger, entre outros autores, a fim de possibilitar uma compreensão dos 

ritos/rituais que compõem as práticas do Candomblé. Tal entendimento é fundamental 

para a nossa compreensão do que é o transe, a partir da visão de Bastide. São as 

oralidades/narrativas que mantêm viva a memória africana, tão rica e tão presente nos 

terreiros de Candomblé (Waldemar, 2000). A oralidade de um sacerdote(isa) de 

Candomblé ou de Tradição de Matriz Africana é, por si só, o relato mais autêntico do 

que é o Candomblé, com sua cosmogonia, filosofia, liturgias, ritualísticas etc. É nesse 

sentido que Sodré (1988), referindo-se ao Candomblé, diz que ele compõe uma África 

em miniatura, alicerçada no terreiro, onde saberes e práticas ancestrais mantêm viva a 

memória dos povos africanos escravizados no Brasil.  

                                                
20. Narrativa que compõe o enredo de histórias, da tradição iorubá. É também através dos mitos que o 
sacerdote(isa) atualiza os acontecimentos, renova a vida e mantém viva a descendência e a ancestralidade.  
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 Para Gomes (2003), os rituais do Candomblé submetem o corpo a uma série de 

experiências, cuja finalidade é ofertar uma nova identidade ao adepto. O próprio ritual 

serve para marcar os processos contínuos de reconstruções da identidade. Pode-se 

entender o rito como passagem, travessia, ou melhor, lugar de experiência e mudança. 

Todo rito é, de certa forma, iniciático, pois os ritos são formas de inscrições identitárias 

e tribais, próprias do grupo ao qual alguém está sendo inserido.  

 Os rituais permitem que se estabeleça, entre o iniciante e o mundo sagrado, uma 

conexão. Ou seja, o iniciado passa a ter acesso aos códigos secretos do Candomblé, que 

é uma religião complexa, cheia de segredos e mistérios. O transe é o ritual mais 

importante do Candomblé, porque ele tem a incumbência de trazer à terra os deuses, 

para habitá-la com seus filhos e celebrar a festa. O ritual do transe possibilita que os 

deuses venham através dos seus iniciados. Com isso, as tradições, os costumes e os 

valores são preservados. Uma vez que os deuses (Orixás, Voduns) são ancestrais, eles 

podem deixar ensinamentos, mensagens e admoestações para seus iniciados, mantendo 

vivo o legado ancestral na comunidade. Somente os rituais, na sua totalidade, podem 

possibilitar essas relações. Os rituais não estão desmembrados, mas sim interligados, 

eles fazem parte, de forma uníssona, de toda a complexidade de um terreiro de 

Candomblé. Não existe acontecimento dentro do Candomblé, sem um ritual que o 

legitime. Sem a série de rituais descritos nesse tópico, o transe não seria possível de 

acontecer. Como afirma Gomes (2003, p. 114):  

 
O Candomblé é essencialmente ritualístico e mitologizado, estas duas 
estruturas nos remetem a ideia de manutenção da identidade no intuito de 
manter vivas as tradições, costumes e valores. Esta é uma das características 
primordiais das civilizações dando um caráter de grupo social estabelecendo 
assim sua permanência.  

 

O Candomblé organiza-se em torno de ritos, liturgias e cerimônias. Há uma festa 

pública, denominada xiré (sìré, ciranda, roda, bailado, festa). Especificamente, o termo 

quer dizer Candomblé público, festa em que os deuses vêm dançar para os seus 

convivas. E há momentos ritualísticos privados. É uma tradição ritualística, do segredo, 

somente para iniciados. Os não-iniciados não são capazes de decifrar códigos e outros 

símbolos que compõem o rito. DaMatta (1977, p. 10), ao referir-se aos ritos, afirma que:  

 
[…] os ritos e atos teatrais, essas ações que tornam a rotina diária senão 
suportável ou justa, pelo menos revestem-na com um certo toque de mistério, 
dignidade e elegância. Assim, se os ritos não resolvem a vida social, sabemos 
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que sem eles a sociedade humana não existiria como algo consciente, uma 
dimensão a ser vivenciada e não simplesmente vivida, como ocorre com os 
gestos mais pesados da rotina cotidiana. 
 

 
Van Gennep (1978), ao abordar os ritos de passagem, parte de três pontos: a 

“separação”, quando o sujeito do ritual se separa do seu mundo, a “transição” que é o 

momento liminar de transformação do próprio indivíduo e, por fim, a “incorporação” ou 

“reincorporação”, que é o momento de assumir um novo estado de responsabilidade, 

frente ao que foi vivido. O autor citado parte do pressuposto de que existe um sujeito 

ritual. Localizando essas considerações no Candomblé, pode-se afirmar que aqui 

também os rituais de iniciação envolvem “separação, transição e incorporação” (Van 

Gennep, 1978, p. 30), ou ainda que “o esquema completo dos ritos de passagem admite 

em teoria ritos preliminares (separação), liminares (margem) e pós-liminares 

(agregação)” (Van Gennep, 1978, p. 30). Van Gennep (1978, p. 30) entende que “estas 

três categorias secundárias não são igualmente desenvolvidas em uma mesma 

população nem em um mesmo conjunto cerimonial”.  

No clássico O Processo Ritual (1974), Victor Turner destaca o ritual como uma 

manifestação povoada de simbologias e representações associadas a uma cosmogonia, 

ou mesmo aos aspectos cotidianos da sociedade. O terreiro de Candomblé é uma 

sociedade organizada, possui liderança, linguagem, alimentação, vestuário, modos de 

comportamento, governança, etiquetas etc., ou seja, costumes próprios. O cerne do 

conceito de ritual, em Turner (1974), é a representação simbólica que se descortina 

através de movimentos, máscaras e outros artefatos. Entre Turner (1974) e Van Gennep 

(1978) há proximidades fundamentais, no que se refere ao conceito de ritual. Para 

Turner, o ritual acontece em um momento que é liminar. Esse antropólogo afirma que: 

 
Os atributos de liminaridade, ou de personae (pessoas) liminares são 
necessariamente ambíguos, uma vez que esta condição e estas pessoas 
furtam-se ou escapam à rede de classificação que normalmente determina a 
localização de estados e posições num espaço cultural. As entidades 
liminares não se situam aqui nem lá; estão no meio e entre as posições 
atribuídas e ordenadas pela lei, pelos costumes, convenções e cerimonial 
(Turner, 1974, p. 117).  

 

Os rituais, para Turner (1974), encarregam-se de transformar, de modificar o 

estado das pessoas. Não há tempo, nem espaço, nem quiçá indivíduos que não sejam 

afetados pela atmosfera simbólica que modifica seu status e atributos. É possível 

relacionar a proposta de Turner com o Candomblé, religião amplamente fundamentada 
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no ritual, através de afirmação de Van Gennep (1978), para quem o momento liminar do 

ritual é precedido por um momento de separação, de transição e incorporação. No 

Candomblé, o indivíduo, ao adentrar qualquer rito (preliminar/de separação), insere-se 

em um mundo de representações simbólicas (liminares/margem) que o separam da vida 

cotidiana. Após o momento liminar, ocorre o momento de reintegração e/ou 

incorporação à sociedade (pós-liminares/agregação). 

 Para ilustrar o momento de liminaridade ou margem, que é o ritual 

propriamente (Turner, 1974), pode-se citar o ápice da entrada do indivíduo no transe, no 

banho de folhas, diante do oráculo etc. Esse momento liminar transforma o individuo e 

todo o grupo envolvido no ritual. Segundo Turner (1974), essa transformação não está 

somente no âmbito da religiosidade, ela desvela-se na própria vida social do indivíduo.  

Roger Bastide, Victor Turner e Van Gennep nunca se encontraram. Bastide jamais citou 

nenhum dos dois, mas há sintonia que se revela em muitos aspectos, no que se refere à 

seus entendimentos do ritual. Para Bastide (1973), ritual é coletivo, possui profundas 

relações com o meio social. Ele também não considera que os ritos repetem os mitos, 

mas eles estão profundamente entrelaçados. Bastide (1973, p. 312) vai afirmar que o 

rito provoca “a metamorfose do indivíduo, a mudança de personalidade”.  

Estudar a noção de rito/ritual trazendo autores que sucederam Roger Bastide 

contribui para o entendimento amplo do que queremos ofertar à concepção de Bastide 

sobre o transe e seu ritual como um todo. No entanto, vale salientar que há, no rito, uma 

sequência de eventos que delimita começo, meio e fim. Primeiro retira-se, recolhe-se, 

depois adentra-se o recinto onde ocorrerá a transformação e, por fim, retorna-se 

transfigurado ao lugar de onde se veio. Destaco consideração de Schechnner (2011, p. 

155) sobre os rituais: 
 
Rituais são uma forma de as pessoas lembrarem. Rituais são memórias em 
ação, codificadas em ações. Rituais também ajudam as pessoas (e animais) a 
lidar com transições, relações ambivalentes, hierarquias e desejos que 
problematizam, excedem ou violam as normas da vida diária. 

 

 O Candomblé diviniza o homem, ao mesmo tempo que o eterniza. Bastide 

(1973, p. 293), referindo-se ao transe do Orixá nos iniciados, afirma que são “as 

divindades que descem e vêm por momentos habitar o corpo de seus fiéis”. Os homens 

e as mulheres tornam-se divinos no Candomblé, sendo possuídos através do transe 

pelos Orixás. Referindo-se à divinização dos iniciados(as) no Candomblé, pode-se notar 

o estabelecimento de um paralelo que identifica o próprio deus que é o humano. É o 
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humano despertado de si que, na tentativa de ser completo, vê-se deus, que seja de si 

mesmo. Esses são os homens e as mulheres da vida mística, como vai dizer Bastide. 

Há, no caminho iniciático proposto pelo Candomblé, a busca de uma completude, ou 

mesmo a ruptura com o sentimento de divisão. O indivíduo dividido pode ser completo 

por sua adesão/integração com seu Orixá. Essa ruptura encerra o véu do imaginário, 

trazendo à tona o real da vida. É essa constância do impossível frente ao desejo de 

completude, ou seja, de ser um com o Orixá, que faz com que a dinâmica do que é 

divino/místico sustente a própria exixistência do Candomblé. Há nessa existência a 

crença de que os iniciados podem ser seres humanos, enquanto emprestam seus corpos 

para manifestar o Orixá para a comunidade. Esse paralelo evidencia o quanto essa 

divinização permite ao humano ocupar outro lugar na vida. O Candomblé é místico 

nesses dois aspectos: torna o homem livre e torna o homem místico e divino.  

 Moraes-Junior (2014), ao dissertar sobre o Candomblé, transforma o saber em 

um problema. A pergunta do autor é “o que é um saber?”. Ele faz um paralelo, a partir 

de Michel Foucault, entre as práticas constituídas de saber – o saber filosófico e os 

saberes consolidados pela ciência. A proposta do autor é produzir uma descolonização 

dos saberes, a fim de pensar “não só sobre o que é um saber legítimo, mas também 

como temos acesso a ele, como ele é reconhecido pelos outros e como ele se relaciona, 

sendo um saber local, cotidiano, particular, com os saberes universais” (Moraes-Junior, 

2014, p. 18).  

 O saber é sempre uma questão, é sempre algo a se pensar, até porque todo saber 

é fruto de algo que não se sabia. Produzir saberes é participar da vida, possibilitando 

que o conhecimento tome forma na própria relação com as coisas e as pessoas. A 

produção do saber é diferente da produção da ciência, mesmo sendo ela também um 

saber. Isso porque o saber está além da ciência, é saber tudo aquilo que é coletivamente 

ou não produzido, a partir de práticas, de vivências, de processos de sistematização que 

fogem à estrutura e à forma, para obedecer aos deslizes, às contingências, às 

pluralidades, às singularidades, às idas e vindas, ao acontecimento e à experiência 

(Foucault, 1996).   

 Foucault (1996), referindo-se ao conceito que ele mesmo cria de “sociedade do 

discurso”, diz que nessas sociedades, o conhecimento é transmitido sem 

permutabilidade, mas sim pela via da apropriação do segredo. O Candomblé é uma 

“sociedade do discurso”, tal como analisa Foucault (1996). Ou melhor, o Candomblé é 
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um espaço onde o conhecimento é circulado por meio de regras restritas, aplicadas 

àqueles que obedeceram a rituais iniciáticos.  

 A tradição do Candomblé é uma tradição em que os discursos circulam, 

movimentam-se. É uma tradição do “poder do discurso”. O axé, tão falado no Brasil, ao 

referir-se à força presente na relação com os Orixás, nada mais é do que esse poder, esse 

conhecimento de algo. O Candomblé é uma religião profundamente hierárquica, logo, 

se o iniciado tem discurso, ou seja, tem conhecimento, ele tem poder, tem axé. Axé é a 

palavra de poder que circula e movimenta a vida, para a tradição de Orixá. 

O axé está na palavra, na força dinamizadora da vida. O axé é trazido pela 

manipulação correta de ofós (palavras mágicas), capazes de modificar as coisas e dar 

forma a outras, palavras de poder que dinamizam os acontecimentos e presentificam a 

força do sagrado. O conhecimento só é preservado se ele for transmitido, circulado. 

Conhecimento aprisionado não tem vida, morre. Na era da tecnologia, ter apostilas, 

livros é interessante e é importante, mas o legado das “sociedades do discurso”, tal 

como pontua Foucault (1996), está justamente em fazer circular o discurso pela via da 

apropriação do segredo. Ou seja, transmitindo-o na oralidade, delimitando o campo de 

transmissão de um saber/conhecimento. 

O terreiro é local de oralidades e, por oralidade, entende-se um “veículo de 

transmissão de conhecimento e de uma comunicação total” (Waldemar, 2000, p. 6). O 

terreiro é lugar de saberes, de práticas e produção de conhecimento. Waldemar (2000, p. 

7) entende que a “oralidade prefigura um conhecimento total, vinculado a uma 

perspectiva cosmológica peculiar à consciência social negro-africana”. Para o 

Candomblé, esse conhecimento que é transmitido por via oral é o que há de mais salutar 

na aprendizagem daqueles que se tornam adeptos, iniciados, membros do terreiro. Esses 

saberes transmitidos oralmente são vivenciados, enquanto são apreendidos. São 

necessários tempo e vivência coletiva para compreendê-los. É no uso da palavra 

presentificada na oralidade, que a força vital (axé) emana. Para os adeptos do 

Candomblé, a palavra tem poder, por isso, o uso discreto da sua utilização. A palavra 

que é poder dentro do Candomblé é propulsora de axé, é imbuída, alicerçada por um 

conhecimento iniciático ofertado somente àqueles que adentrarem os rituais de 

iniciação. Esse conhecimento é ofertado no tempo, tempo gradual que tem a 

durabilidade de sete anos de aprendizado constante e obrigatório. Sem conhecimento, 

não é possível reproduzir o axé.  
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Ao referir-se aos rituais do Candomblé, pretende-se possibilitar um 

entendimento do complexo sistema ritualístico no qual se insere o ritual do transe. O 

transe em si é um ritual e ele se organiza em torno de uma série de ritualidades. Como 

vai dizer Lambek (1981), citado por Pagliuso (2007, p. 45), o transe “é um sistema de 

comunicação”. É através dos ritos que os adeptos do Candomblé revivem as histórias 

dos Orixás. É também via ritos que os acontecimentos do cotidiano do terreiro são 

organizados. Ou seja, não há Candomblé sem rito, porque o rito é, em si mesmo, a 

bússola que direciona, organiza e reelabora a rotina do terreiro. 

Na descrição dos ritos, utilizarei as oralidades presentes nos terreiros, onde os 

saberes se dão no cotidiano, no dia a dia das práticas e dos eventos que animam a vida 

em uma casa de Candomblé. O motivo dessa descrição é favorecer um melhor 

entendimento do acontecimento do transe, que é o objeto do nosso estudo. Uma vez que 

os ritos/rituais do Candomblé são, em si, modalidades que possibilitam apreender não 

somente uma noção de corpo e de pessoa, mas também todo um aparato da vida mística, 

o transe místico é o ápice da vida mística no Candomblé. Muitos descreveram os rituais 

do Candomble. Roger Bastide (1958) procurou descrever os rituais de forma mais 

completa do que tinham feito, antes dele, Edison Carneiro, Arthur Ramos e Nina 

Rodrigues. Nas descrições que seguem, utilizei minha experiência de sacerdote de Orixá 

e acadêmico para descrever aquilo que é parte intrínseca da vida mística no Candomblé, 

ou seja, seus ritos e rituais.  

 

2.2.1 - O ritual da consulta oracular  
  

Uma pessoa adentra o recinto do terreiro pela primeira vez para realizar uma 

consulta, a fim de solucionar uma questão que lhe incomoda. A primeira situação que 

lhe é revelada refere-se às ritualidades do tempo. O tempo tem o seu próprio tempo, no 

terreiro, ele foge da cronologia com a qual estamos acostumados. Não se entra no 

terreiro de qualquer jeito, entra-se obedecendo ao tempo e suas dinâmicas. Caso a 

pessoa venha a uma consulta ao oráculo (ao jogo de búzios), ela será conduzida a uma 

sala reservada, onde deverá esperar o babalorixá ou iyalorixá para proceder à consulta. 

A consulta ao oráculo é um rito, obedece a uma série de códigos, onde um emaranhado 

de símbolos e signos se presentificam.  

Verificar a própria ritualidade da consulta do oráculo (jogo de búzios) é entender 

que mesmo o não iniciado é participante de um processo ritual que exige certa adesão, 
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exige-se compromisso. Segalen (2002, p. 31), ao abordar o tema do rito, identifica-o 

com características bem específicas, que propiciam a constituição de bens comuns de 

um grupo: 

 
O rito é caracterizado por uma configuração espaço-temporal específica, pelo 
recurso a uma série de objetos, por sistemas de linguagens e comportamentos 
específicos e por signos emblemáticos, cujo sentido codificado constitui um 
dos bens comuns de um grupo. 

 

 A adesão pela qual o consulente se compromete com o jogo de búzios tem a ver 

com o que Segalen (2002, p. 31) chama de “ato de acreditar em seu efeito”, ou seja, o 

consulente está ali aguardando o atendimento, não sabe o que o espera, não entende o 

que está acontecendo, mas acredita que o pai/mãe de santo possui um saber que difere 

de um saber costumeiro e que favorece o seu estado. 

 A consulta ao oráculo por parte do pai/mãe de santo acontece de forma 

ritualística e qualquer pessoa que procura o Candomblé para realizar algum trabalho 

e/ou atividade vivenciará o ritual de consulta ao oráculo de Ifá. Para o Candomblé, 

Olodumare (Deus) manifesta-se através de Ifá. Ifá é um código secreto representado por 

16 odus mejis21 (códigos) que são os Odus Maiores que se mostram no jogo do 

erindilogun, jogo de búzios, tal como ficou conhecido no Brasil. Há também outros 240 

odus chamados de omo-odu22, que são os Odus Menores que aparecem no oráculo do 

opele, que é um rosário que contem dois lados, representados por quatro favas à direita 

e quatro favas à esquerda. É um oráculo usado por Babalaôs (Bàbáláwó: Bàbá, pai + 

awó, segredo/conhecimento = pai do segredo), altos sacerdotes de Ifá. No total, somam-

se 256 odus, sendo que cada um deles possui 16 histórias, totalizando 4.096 histórias 

que o sacerdote deve saber para decifrar o oráculo.  

No Candomblé o oráculo de Ifá é representado por 16 odus que trazem as 

mensagens de cada Orixá. O Orixá que fala no oráculo de Ifá é Exu, o mensageiro, uma 

espécie de comunicador dos Orixás. Cabe a ele levar e trazer de volta as mensagens dos 

humanos para os deuses e dos deuses para os humanos. Essas mensagens são decifradas 

a partir de histórias chamadas de itans, que recordam os feitos dos Orixás no tempo que 

eles viviam na terra. Essas histórias são capazes de decifrar os desígnios dos deuses, as 

recomendações e os caminhos para solucionar problemas diversos. 

                                                
21. Meji quer dizer dois em Iorubá.  
22. Omo-odu quer dizer filho de odu. 
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 Ifá é a boca de Olodumare (Deus), é através de Ifá que Deus revela aos homens 

seus desígnios. A palavra tem um lugar primordial no rito, a palavra é viva, ela também 

é mágica. A tradição dos Orixás é a tradição da palavra, é uma tradição oral. O 

Candomblé tem uma língua própria que é o iorubá, língua litúrgica/ritualística utilizada 

em todos os eventos do terreiro. O iorubá comparece nas cantigas, nas rezas, nos ofós, 

nas louvações, nas invocações etc. Não existe ritual no Candomblé sem o uso da língua 

iorubá, que é a língua pela qual os Orixás entendem as mensagens dos homens.  

 Depois da consulta a Ifá o cliente é detentor de uma compreensão acerca de si, o 

que possibilita ao pai e/ou mãe de santo determinar o que deve ser feito para atender a 

demanda do consulente. O oráculo pode solicitar ao cliente uma série de coisas, tais 

como uma iniciação ao Orixá que apareceu na consulta, um ebó (limpeza), que pode ser 

realizado de diversas formas, dependendo da situação na qual se encontra o cliente, um 

ebori (dar de comer à cabeça), para fortalecer e equilibrar o cliente contra forças que 

podem estar causando algum tipo de infortúnio.  

 

2.2.2 - O mito como ritual  
 

 Os adeptos do Candomblé acreditam em uma cosmogonia (visão de mundo). A 

cosmogonia do Candomblé, especificamente do Candomblé jeje-nagô, baseia-se no 

entendimento de mundo do povo Iorubá. Para o povo Iorubá e, assim, 

consequentemente, para o povo do Candomblé jejê-nagô, não existe céu, nem inferno, 

não existe diabo, nem pecado. Os Iorubá acreditam em um Deus que eles chamam de 

Olodumaré, que criou o orún (mundo invisível) e o aiyé (mundo visível). Olodumare é 

um ser supremo, criador de todas as coisas que existem e que ainda vão existir. Na sua 

obra de criação, ele contou com os Orixás, criou um código que são os odus, onde todas 

as informações ficam contidas, encarregou o Orixá Orunmila, também chamado de 

Elerin Ipin (testemunho do destino) a manter todas as informações contidas e comunicá-

las aos homens através de Ifá. Ifá é quase sempre confundido com Orunmila, porém Ifá 

é o oráculo e Orunmila é o Orixá responsável pelo oráculo. Entre os Iorubá, o oráculo 

também é uma divindade.  

 Para os Iorubá, o orún existiu antes de qualquer coisa. O aiyé ou terra, lugar 

onde passaram a viver os humanos, foi criado depois. Olodumaré, o senhor criador de 
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todas as coisas, organizou essa empreitada, que envolveu muitos Orixás. O Orixá 

encarregado de criar o aiyé foi Oduduwa23, considerado o patriarca dos homens e da 

vida na terra. O povo Iorubá imagina o universo como uma cabaça: um dos lados 

representa o orún e o outro lado representa o aiyé. O lado aiyé, antes da criação da terra, 

era uma massa escura, onde só havia trevas e escuridão.  

 Oduduwa foi encarregado de verificar a vida no aiye (mundo visível), na 

companhia de Exu – o mensageiro, Orunmila – e, como testemunha, Ogun – que teve o 

papel de ir abrindo os caminhos –, entre outros Orixás. Oduduwa foi o segundo Orixá 

encarregado de tal missão, depois de Obatalá, seu irmão – o primeiro incumbido que, no 

entanto, veio a fracassar. Obatalá fracassou devido à inveja do próprio Oduduwa que, 

não tendo recebido nenhuma missão, fez de tudo para que seu irmão não tivesse êxito. 

Ele contratou Exu, que se encarregou de fazer com que tudo desse errado. O mito diz 

que Obatalá não consultou o Ifá e, portanto, ficou ssem saber como garantir o sucesso 

da missão. É interessante notar que os próprios Orixás tinham o costume de consultar o 

oráculo pra saber se suas empreitadas seriam bem sucedidas ou não. No meio do 

caminho, Obatalá tomou vinho de palma, embriagando-se e esquecendo tudo o que 

deveria fazer; por isso, teve que retornar ao orún. Após seu retorno, Olodumare passou 

a missão a Oduduwa, que a executou com afinco: verificou o que existia no aiyé e ali, 

iniciou uma nova civilização: a civilização e/ou o povo Iorubá. 

O próprio mito, as histórias que vão sendo contadas, são ritos que simbolizam o 

sentido das coisas e marcam acontecimentos. Nada acontece em uma casa de 

Candomblé, sem que o mito (ésé-itan) o explique. Tudo o que ocorre e o que também 

ocorrerá será decifrado pelo mito trazido pelo oráculo de Ifá. O rito é reinventado, ou 

melhor reatualizado, através do mito. O mito assume um papel fundamental para que os 

eventos ganhem sentido e legitimidade.  

2.2.3 - O ritual do ebó 
 

 O ebó (limpeza) é sempre recomendado pelo oráculo, um odu comparece na 

consulta e uma história é trazida, possibilitando que o pai e/ou mãe de santo interprete 

os fatos que estão ocorrendo na vida do cliente, causando infortúnios. A consulta ao 

oráculo de Ifá fornece ao pai/mãe de santo a origem do problema, conta o que o está 

                                                
23. Oduduwa é considerado o patriarca do povo Ioruba. Ele é o criador da primeira cidade iorubá no 
mundo – Ilé Ifé, que existe até os dias de hoje, na Nigéria.  
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causando e o que deve ser feito para solucioná-lo. O ebó pode ser uma das 

recomendações do oráculo para solucionar o problema do cliente. O ebó envolve uma 

liturgia, uma ritualidade, ele não é feito de qualquer jeito e muito menos por intuição. O 

ebó obedece às recomendações passadas pelo oráculo de Ifá e seu êxito depende de 

seguir à risca o que foi recomendado.  

 O ritual do ebó inicia-se com uma série de invocações, passando à apresentação 

das oferendas que foram solicitadas – por exemplo, um animal, comidas, presentes etc. 

– e à apresentação do consulente à divindade que irá resolver o problema. Há também 

cantigas específicas e uma série de gestos, que vão desde passar as oferendas no cliente, 

até pedir-lhe para se sentar, ficar de pé, de joelhos, com os olhos fechados, abertos etc. 

O ebó tem uma sequência ritualística que possibilita ao cliente reviver a história que lhe 

foi contada pelo odu de Ifá. A história passada é revivida no cliente, por isso, o cliente 

seguirá o mesmo caminho que o personagem da história realizou para solucionar seu 

problema, revelando o processo cíclico dos eventos e dos acontecimentos. Os Iorubá 

acreditam que tudo o que estamos vivendo, ou tudo o que vivemos, já foi vivido por 

alguém no passado. A continuidade, para os Iorubá, está na atualização dessas histórias 

do passado. Por isso, eles cultuam os ancestrais, que indicam o melhor caminho, a 

melhor maneira de viver nessa terra, sem cometer os erros que eles cometeram.  

 O ritual do ebó encarrega-se de tornar possível se realinhar com o próprio 

destino, ou seja, abandonar o que está impedindo uma pessoa de possuir o axé (a força 

vital) e seguir com axé que, segundo o povo Iorubá, é a única coisa que pode garantir 

sucesso nas empreitadas humanas. O ebó oferece limpeza, retira os Ajooguns (forças 

negativas que atacam os humanos), cujos ataques mantêm estagnados os projetos de 

alguém. 

 Os Ajooguns são o contrário dos Orixás. Ajooguns são forças negativas que 

vivem e sobrevivem da mesma forma que as forças positivas, que são os Orixás. 

Ajooguns são a morte, a doença, o infortúnio, a derrota, o fracasso, o mal-estar, o 

caminho fechado, a dificuldade de ser bem sucedido, a falta de dinheiro, a miséria etc. 

São forças que habitam a esquerda, forças negativas que, criadas pelo próprio 

Olodumare, têm a incumbência de testar os homens e os tornar pessoas melhores. As 

forças positivas da direita, denominadas de Irunmoles, são os Orixás, cada um deles 

representa uma força da natureza, como Oxum, as águas doces do rio; Ogun, as estradas 

e o ferro; Oxossi, as matas; Xangô, o trovão e a justiça; Oiá, o raio e o vento; Oxalá, o 

ar. O Orixá não é elemento da natureza – a água, ou o raio e/ou trovão, por exemplo –, 
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mas os elementos da natureza, na sua diversidade são campos, são territórios de acesso 

do poder (axé) de cada Orixá.  

 Hertz (1980) discute a assimetria orgânica, para dizer que o lado direito e o 

esquerdo do corpo, com suas diferenças, também determinam os acontecimentos sociais 

e religiosos. No cerne disso, está a própria polaridade religiosa, no entendimento de 

Hertz. Como salientamos aqui, os Orixás habitam a direita, o lado que exerce todo tipo 

de domínio, benfeitoria e poder. O lado esquerdo, por sua vez, é o lado dos Ajooguns, 

forças tidas como negativas, é o lado considerado desprezivel, insignificante e, às vezes, 

desnecessário. Trata-se da própria implicação entre sagrado e profano. Os Ajooguns, 

ligados ao lado esquerdo, referem-se à morte, à doença, ao infortúnio etc., enquanto os 

Orixás, do lado direito, estão ligados à boa sorte, ao destino, às coisas boas da vida. 

 Para os Iorubá, o bem e o mal são matérias proporcionais, eles precisam um do 

outro. Não há uma dualidade do qual um é melhor ou pior do que o outro, eles se 

misturam, se habitam, convivem em harmonia. No entanto, obter as forças de Orixá é 

ser possuidor do axé. Ter axé é ter poder, é ser agraciado com as benesses dos Orixás. 

Está sem o axé é está sem poder, é estar des-emponderado e relegado a todo tipo de má 

sorte.  

 

2.2.4 O rito do sacrifício animal 
 

 Presente no ritual do ebó está o rito do sacrifício. Esse ritual não é totalmente 

secreto, uma vez que o cliente não é iniciado e precisa ver o sacrifício. O sacrifício 

consiste em matar o animal que foi determinado durante a consulta. O sacrifício animal 

é o ritual do Candomblé que faz com que a religiosidade se reporte a suas origens 

ancestrais e, de certa forma, na visão de muitos, ao seu aspecto “primitivo”. Mauss e 

Hubert (1981, p. 16-17) entendem que “o sacrifício é uma instituição, um fenômeno 

social. [...] Se acreditamos no sacrifício, se ele é eficaz, é por ser um ato social. [...] Do 

ponto de vista, é concebido como sagrado tudo aquilo que, para o grupo e seus membros 

qualifica a sociedade”. Como instituição, o sacrifício é de fundamental importância, 

uma vez que possibilita a apropriação da energia, do axé. 

O rito do sacrifício é realizado mediante preparo do animal. É fundamental que, 

antes do sacrifício, o animal possa descansar, ser alimentado e tratado da melhor forma 

possível. Deve-se cuidar para que não lhe falte água, frescor e que ele jamais seja 

violentado. A escolha do animal é averiguada diante do oráculo de Ifá, é ele que 
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determina se o animal para o sacrifício é de duas patas: galinha, pombo, pintinho etc., 

ou de quatro patas isto é, bode, carneiro, porco, ovelha etc.  

 Geralmente, todo terreiro de Candomblé tem um especialista no sacrifício, o 

axogun. Ele é um homem, filho do Orixá Ogun, que sabe portar a faca e qualquer 

instrumento de corte. Ogun é o Orixá do ferro, da guerra e também o Orixá responsável 

por todos os instrumentos que cortam. O sacrifício do animal é um momento único, 

entre os vários ritos presentes no Candomblé. Há sacrifícios em diferentes momentos, 

como o ebó, o borí, as iniciações e os orós (obrigações que antecedem os festejos dos 

Orixás). Ligado ao sacrifício, está o Orixá Exu, que é o primeiro a ser servido. Exu é o 

encarregado de receber o sacrifício e o conduzir a seu destino.  

 Durante o sacrifício, o animal não pode sofrer. É fundamental que ele não tenha 

reações bruscas, no momento em que o axogun passe a faca em seu pescoço, pois tais 

reações podem gerar sofrimento e atrapalhar o bom êxito do sacrifício. O sacrifício 

presentifica uma troca, está sendo ofertado ao Orixá um animal, para que ele possa 

retirar da vida do consulente o infortúnio que o esteja atrapalhando em alguma situação 

da sua vida. Os Iorubá entendem que o animal é um ser cheio de vitalidade e que o 

sangue do animal possui uma energia muito forte, capaz de agradar os Orixás. Após o 

sacrifício, depois que todo o sangue saiu do corpo do animal, ele é conduzido à cozinha, 

para que sua carne seja preparada e servida à comunidade. Em algumas situações, por 

exemplo, quando o animal foi sacrificado para resolver uma situação de morte ou 

doença, ele deve ser despachado, não podendo ser alimento para a comunidade.  

 O animal no Candomblé é ritualístico, ele é fundamental no ritual e de grande 

importância para a logística da própria rotina do terreiro. O couro do animal serve para 

ser colocado nos atabaques, que são instrumentos musicais sacralizados e tratados como 

se fossem Orixás. Através do atabaque, invoca-se o ritmo ritual que traz os deuses para 

a terra.  

 Muitos não entendem o sacrifício animal no Candomblé. O acesso aos segredos 

presentes nesses ritos é guardado a sete chaves pelos sacerdotes (pais e mães de santo) e 

iniciados. O animal serve como objeto de troca. Sabe-se que, em outras épocas, os 

próprios seres humanos eram sacrificados aos deuses, até porque os deuses, cansados da 

maldade dos homens, passaram aceitar os animais, que são mais puros.  

 O Candomblé recriou, no território brasileiro, os costumes milenares iorubá e 

ewe-fon, além de uma diversidade de outras etnias que contribuíram para a formação 

dessa tradição, já mencionadas anteriormente. O Candomblé transformou o Brasil em 



110 
 

uma pequena África, uma iorubalândia, na diáspora. Muitos costumes religiosos e 

culturais de origem africana foram reorganizados no Candomblé. A magia presente no 

Candomblé reporta-se aos primórdios da vida, quando os homens começaram a 

organizar sistemas que explicassem o sentido das coisas, sobretudo da morte, da vida, 

do começo, do fim, da vida depois da morte etc. Os homens criaram os deuses como 

forma de tornar vivo o feito dos antepassados, através do culto aos ancestrais. 

 O animal é um ser que, tal como os humanos, possui também uma missão na 

Terra e se organiza em torno de uma vida própria, possuindo um sistema de vida 

próprio. Desde os primórdios, os animais têm relações com os homens, acompanham 

suas rotinas de vida, compõem o cotidiano e participam dos códigos que os homens 

criaram para se comunicar com os antepassados e os deuses.  

 O Candomblé mantém, como nos primórdios, uma forma muito peculiar de 

comunicação com os deuses. Os animais participam dessa comunicação, ora se 

colocando no lugar dos humanos para salvá-los de alguma intempérie, ora como 

oferenda dos humanos, para agradar os deuses. Apesar de ser um costume milenar, isso 

é atualizado o tempo todo. Pode-se entender que os animais são propiciadores de vida, 

não somente pela oferta do próprio sangue aos deuses, mas também como alimento que 

garante a continuidade da comunidade.  

 A parte interna do animal sacrificado é retirada pela iyabassê, a cozinheira do 

terreiro, uma sacerdotisa encarregada de preparar o alimento dos Orixás. Moela, fígado, 

coração, pés, asas, cabeça e o sangue pertencem exclusivamente aos deuses. Com essas 

partes, serão preparadas as comidas que serão entregues aos Orixás. O restante fica na 

cozinha, para ser preparado como alimento para a comunidade. As comidas dos Orixás 

possuem um preparo peculiar, não é qualquer iniciada que pode prepará-las, a iyabassê 

é formada para isso. Homens jamais podem entrar na cozinha, exceto pelo pai de santo, 

cuja função de ensinar e saber de tudo é fundamental.  

 As oferendas são fornecidas aos deuses em momentos de rezas e louvações. 

Entregar as oferendas é dar continuidade ao sacrifício, uma vez que as comidas 

compõem, assim como o animal, as oferendas (presentes) que foram solicitadas pelos 

deuses para apaziguar uma determinada situação, trazer axé para uma questão que se fez 

necessária e/ou sanar algum problema que está impedindo a boa sorte de chegar a um 

cliente, um iniciado ou toda a comunidade.  

 O ebó é um ritual que faz parte da cotidianidade do Candomblé. É uma atividade 

corriqueira no terreiro, que tem um custo, leva tempo e necessita do saber do pai/mãe de 
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santo. A cobrança pelo ebó faz parte de sua natureza. Pagar pelo o que se está 

recebendo, na tradição dos Orixás, relaciona-se com o sacrifício, com a parte do cliente 

que cabe no próprio ebó. O Candomblé, diferentemente da Umbanda, que tem 

influência cristã muito forte, não prega e nem propaga a caridade. Para o Candomblé e 

de igual maneira, para o povo Iorubá, as pessoas devem pagar para sanar as intempéries 

de suas vidas.  

 

2.2.5 O ritual da lavagem de contas e da cabeça 
 

 A consulta ao oráculo pode determinar que o consulente/cliente, para obter êxito 

na vida, saúde, equilíbrio etc., seja iniciado na tradição dos Orixás. Esse processo de 

entrada no Candomblé dá-se mediante uma consulta ao oráculo e a determinação dos 

deuses. A pessoa é recepcionada com a lavagem do colar de contas (elekes) que a 

coloca na hierarquia do Candomblé. A partir de então, é reconhecida como abiã. 

 A lavagem das contas ocorre de forma muito íntima, ela pode ser feita na 

presença, ou na ausência do candidato a abiã. O pai/mãe de santo pede que um ebome 

(mais velho) colha um certo número de folhas específicas para esse momento. O 

preparo de folhas, que será encantado pelo sacerdote(isa), fortalecerá as contas que o 

abiã irá receber. Geralmente, há dois tipos de contas: uma do Orixá Oxalá, de cor 

branca, e outro do Orixá que acompanhará a pessoa, designado pelo oráculo. Oxalá é o 

Orixá da criação, cujo culto é de fundamental importância no Candomblé. 

 O ritual da lavagem das contas é simples e rápido. Em algumas casas, lava-se 

nesse momento também o ori (cabeça) do abiã, fortalecendo-o com o axé da casa e 

marcando sua entrada no terreiro. Lavar as contas e a cabeça instaura, entre o abiã e o 

terreiro, uma relação de pertencimento. O abiã será preparado para sua iniciação e para 

se tornar morada do seu Orixá.  

 Lavar o ori é purificá-lo das energias negativas que podem estar ali. O preparo 

de folhas com seus respectivos princípios, assim como com as palavras de 

encantamento que o sacerdote(isa) vai proferir é capaz de produzir leveza, harmonia, 

equilíbrio e pertencimento no abiã. A partir desse momento, o abiã passará a usar 

roupas brancas e deverá acompanhar as rotinas do terreiro com humildade e serviço, até 

que chegue o momento de sua iniciação, quando adentrará os mistérios secretos do 

Candomblé.  
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 Lavar a cabeça e as contas é passar pelo primeiro rito de adesão ao Candomblé.  

A partir desse momento, o abiã será reconhecido pelo seu nome e o nome do seu Orixá. 

O Orixá que lhe foi apresentado na consulta oracular pode não ser o Orixá pelo qual ele 

se iniciará, uma vez que o abiã passará por uma série de provas para confirmar seu 

Orixá. Até que o abiã se inicie, o Orixá que lhe foi dado não é definitivo.  

 O abiã é o primeiro cargo na hierarquia do Candomblé. A partir de então, ele 

estará entregue a uma série de obrigações relativas ao comportamento em diversas 

situações, que Bastide (1978, p. 45) define como “positivas e negativas”, além de uma 

série de tabus (ewos), como não comer certos tipos de carne e não vestir roupas de 

determinada cores. É um caminho de muita renúncia e de total dedicação.   

 

2.2.6 - O ritual do ebori 
 

 Ebori quer dizer “dar de comer à cabeça”. Trata-se de um ritual de 

fortalecimento da cabeça, propiciador de axé. O ebori é fundamental, uma vez que 

sempre que a cabeça estiver cansada, desgastada, fragilizada etc., o ebori será 

recomendado. Qualquer pessoa pode receber o eborí, sendo iniciada ou não.  

O ritual do ebori consiste em ofertar à cabeça uma série de invocações e 

oferendas, a fim de retirar dela qualquer energia que possa estar dificultando que ela 

alcance equilíbrio e bem-estar. A tradição dos Orixás possui relações muito profundas 

com a cabeça, uma vez que a cabeça é o receptáculo de ligação entre o indivíduo e os 

deuses.  

 Para o povo Iorubá, o ori é a própria existência do humano. Entende-se que ori é, 

em si mesmo, um Orixá, o Orixá individual, particular, o Orixá que cada homem e 

mulher carrega, em si, o tempo todo. A própria cabeça é uma divindade e, por isso, ela 

recebe oferendas, por isso ela é fortalecida, louvada e agraciada. Ori é o único Orixá 

que acompanha os homens por toda a vida, não os deixando nem na hora da morte.  

 O ritual inicia-se com a pessoa sentada em uma esteira coberta com um pano 

branco. Tudo no ritual do ebori é branco. Assim como os demais rituais, esse também 

foi conduzido e orientado pelo oráculo de Ifá. Sentado na esteira, o sacerdote(isa) 

invoca a força de ori, dos deuses e dos ancestrais para propiciar uma boa cerimônia. As 

invocações variam de acordo com as recomendações oraculares. Porém, há alguns 

pressupostos que compõem o rito. Nesse momento inicial, o sacerdote(isa) masca um 

obi (noz de cola utilizada para comunicar-se com os deuses e como oferenda), tritura-o 
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na boca e cospe na cabeça e no rosto da pessoa que receberá o ebori. Os antigos dizem 

que esse ato desperta ori, convoca-o para a cerimonia que vai acontecer. Com o obi 

aberto em quatro partes, pergunta-se qual a vontade dos deuses de forma imediata. Entre 

os Iorubá, há uma crença de que, quando se pergunta algo aos deuses no obi, os deuses 

não tardam em responder a verdade. 

 Ao som de cantigas e louvações por parte de membros do terreiro, o 

sacerdote(isa) conduz o ritual do ebori. Uma série de alimentos (comidas, grãos, obis, 

orogbos), um animal e tudo aquilo que foi prescrito pelo oráculo é ofertado à cabeça, a 

fim de que ela se alimente da energia necessária para trazer axé ao ori. O sangue do 

animal sacrificado, que pode ser um galo, uma galinha, um pombo, um pato etc. – 

sempre um animal de duas patas –, será colocado parte na cabeça, parte no peito, parte 

nos pés, parte nas mãos e parte na boca, para que o axé oriundo do sangue revitalize o 

individuo de axé. O obi que foi utilizado no começo para pedir a ori a aceitação das 

oferendas é também utilizado no final, para perguntar se tudo saiu de acordo com suas 

vontades e se as oferendas o agradaram.   

O ritual do ebori é um momento de reunião de toda comunidade junto do adepto 

e/ou cliente, uma vez que é um ritual onde todas as cabeças serão louvadas. Para o 

Iorubá, o culto a ori deve ser cotidiano. Antes de escovar os dentes, o fiel deve lavar sua 

cabeça e fazer as invocações ao ori, para que o dia seja cheio de equilíbrio e paz. Uma 

série de orikis e agdurás (invocações) pode ser feita, para que ori seja despertado, 

promovendo ao adepto a continuidade do axé, da boa energia presente na cabeça. Ao 

final do ebori, todos os presentes beberão a sorte da pessoa que recebeu o axé na 

cabeça. Nesse momento, toma-se gin (oti), uma bebida destilada muito utilizada no 

Candomblé e nos cultos iorubá para ungir a boca e, assim, poder falar com os deuses. O 

gin simboliza também a festa, a alegria. Por isso, no final do ebori, bebe-se em honra da 

pessoa que recebeu o axé do ori. 

 

2.2.7 - O ritual de iniciação 
 

 Para Bastide (1978) e Verger (2000), a lavagem de contas, a lavagem da cabeça 

e o ebori são partes obrigatórias e um grau intermediário da iniciação. Toda pessoa que 

se submeter à iniciação no Candomblé terá passado antecipadamente por esses três ritos, 

citados anteriormente. A iniciação é um mistério e mesmo nossa descrição não dará 

conta de esmiuçá-la em detalhes. 
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 Iniciar-se no Candomblé significa que a pessoa tomou uma decisão muito 

arriscada, porque após os pactos feitos com os deuses, não haverá mais volta. Bastide 

(1978) sinaliza os perigos de uma iniciação. Para o antropólogo, a iniciação suscita 

“forças misteriosas e poderosas; de onde a necessidade de fortificar a cabeça, a fim de 

que possa impunemente suportar desencadeamento destas forças” (Bastide, 1978, p. 

33). As forças mencionadas por Bastide correspondem ao Orixá que, através da 

iniciação, será despertado no corpo do iniciado.  

 Diferentemente da lavagem de contas, da lavagem da cabeça, do próprio ebó e 

do ebori, a iniciação é mais complexa. É nela que o Orixá fica para sempre entronizado 

na cabeça (ori) do abiã. O transe só é possível mediante a iniciação, o mesmo 

possibilitará ao abiã sustentar a presença do seu deus no corpo, podendo realizar a dança 

ritual que torna vivos os mitos e as histórias dos Orixás.  

 É o oráculo de Ifá quem determina a iniciação e uma série de recomendações 

que deverão ser passadas antes do abiã recolher, ou seja, adentrar o quarto sagrado, 

chamado de runko, rundemi ou camarinha. Esse é o quarto que separa o iniciado do 

mundo externo durante o período da iniciação, onde ele fica recluso por 15 dias. Entre 

as recomendações estão o uso de um enxoval de roupas e lençóis brancos, que animais 

deverão ser comprados, quanto dinheiro deverá ser disponibilizado pelo abiã para 

custear as despesas do terreiro nos dias em que ele ficará recolhido, quem sustentará os 

envolvidos na iniciação, assim como outros apetrechos.  

 Uma iniciação compromete muitas pessoas. O runko é uma espécie de útero, 

onde o abiã renascerá para o Orixá. O renascimento para o Orixá marca o estado de 

ruptura com a personalidade antiga e o nascimento de um novo “eu”. A partir desse 

momento da iniciação, o abiã não está mais só, ele passa a ser ele e seu deus.  

 Em certas situações em que oráculo de Ifá recomenda a iniciação, como a de 

doenças que podem estar atormentando a pessoa por anos, como a epilepsia, os ataques 

convulsivos, as bronquites, etc., a própria doença pode ser um sinal do Orixá, para que a 

pessoa se inicie e obtenha melhoras. Há relatos de pessoas que vinham sofrendo há anos 

com ataques de epilepsia e que, ao se iniciarem para o Orixá, deixaram de ter os 

ataques, que nunca mais vieram a ocorrer24.   

                                                
24. Mello (2013) aborda de forma sistemática esse processo de cura e terapêutica nos terreiros. O autor 
realiza uma etnografia, onde acompanha a rotina de terreiros de umbanda e candomblé do Rio de Janeiro, 
com foco no atendimento e cura de pessoas com vários tipos de adoecimento. A pesquisa sistematiza os 
processos de saúde-doença desencadeados nos terreiros e o papel fundamental dos sacerdotes como 
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 A iniciação consiste em assentar o Orixá na cabeça (ori) do abiã que, a partir do 

momento em que tiver sua cabeça raspada – símbolo de sua morte psíquica para sua 

vida terrenal – e sua consagração para o Orixá, passará ser conhecido como iyawo. Sua 

cabeça raspada será, durante os quinze dias de ritos iniciáticos, um receptáculo para 

entronizar o Orixá em sua vida.  

Da mesma forma, uma pedra (ota) será preparada para ser seu ponto, o portal 

onde também o Orixá estará para que o iniciado possa comunicar com ele. Através de 

ritos específicos, coloca-se a energia do Orixá na pedra, tornando-a um campo de 

ligação entre o iniciado e o Orixá. A pedra é uma espécie de objeto simbólico, no qual o 

Orixá estará presente e através do qual será invocado, receberá louvações, orações e 

oferendas do iniciado. Essa pedra recebe um preparo específico e, sobre ela, o 

sacerdote(isa) invoca o espirito do Orixá pelo qual o abiã está sendo iniciado. 

Referindo-se à importância da pedra nos rituais dos povos e culturas tradicionais, Eliade 

(1992, p. 15) vai dizer que “a pedra sagrada, a árvore sagrada não é adorada como 

pedras ou árvores, mas justamente porque são hierofanias, porque revelam algo que já 

não é pedra, nem árvore, mas sagrado”.  

 A iniciação começa com uma série de banhos purificatórios. Os banhos são 

preparados com uma série de folhas específicas, cuja finalidade é preparar o corpo do 

abiã para receber o axé dos deuses. As folhas possuem importância grandiosa no 

Candomblé. Existe um provérbio iorubá que diz “kossi ewe, kossi Orixá”, ou seja, “sem 

folhas, sem Orixá”. As folhas são comandadas pelo Orixá Ossanyin, ele vive nas matas 

e é sabedor dos efeitos terapêuticos de cada folha. Há folhas para tudo, para banhos de 

sacudimento, para banhos de purificação, para desencadear o transe, para curas diversas 

do corpo e da alma. Um sacerdote que sabe manipular bem as folhas é um grande 

conhecedor dos mistérios que elas contêm. São mistérios mágicos que, bem aprendidos 

por um sacerdote(isa), podem favorecer as pessoas no combate a seus males.  

 Após a consulta do oráculo de Ifá e a determinação do Orixá, o abiã é recolhido 

em cerimonia fechada, através de um banho em um rio de águas correntes, quando ele 

abandona seus trajes antigos e se reveste da veste branca da iniciação. Esse banho 

simboliza a entrada no ritual iniciático que tornará o abiã um membro de fato e de 

direito do Candomblé, consagrando sua vida aos Orixás.   
                                                                                                                                          
articuladores de uma dinâmica mágica ou cosmogônica capaz de produzir a cura e estabelecer o 
equilíbrio. A tese é relevante por demonstrar, de forma peculiar, as contribuições do terreiro no que se 
refere à Política Nacional de Saúde da População Negra.  
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 O processo de assentar o santo (Orixá) consiste em trazer sua energia para a 

pedra na qual o iniciado passará a identificá-lo. Esta cerimônia se dá no começo dos 

ritos iniciáticos para que o assentamento do Orixá que começou a ser preparado esteja 

presente em toda cerimônia, ao final da qual ele estará pronto. 

 O ritual do ebori é realizado dentro do rito de iniciação para que a cabeça do 

abiã seja fortalecida, a fim de que ele suporte as exigências e o peso da iniciação. O 

ebori, conforme mencionado, consiste em dar de comer à cabeça. No entanto, quando 

ele ocorre dentro do ritual de iniciação, o iniciado receberá um igba (recipiente) que 

representa seu ori, ou seja, sua cabeça torna-se ligada ao igba que representa o ori do 

iniciado. O iniciado também terá um igba de seu Orixá, recipiente com a energia do seu 

deus, que ele deverá cultuar com oferendas e cuidados de manutenção e limpeza.  

 Toda cerimônia do ebori compõe-se de água, obi, galinha d’angola e outras 

oferendas que serão disponibilizadas para a cabeça do iniciado e para o seu igba ori. O 

igba do ori servirá para que o iniciado possa conversar, perguntar, realizar oferendas e 

sacrifícios ao seu ori, sob a tutela do pai/mãe de santo. A relação que se presentifica 

entre o ori do iniciado e seu igba ori é permanente. O igba é uma representação do ori, 

possuindo ele mesmo a energia que está na cabeça do candidato. 

 Bastide (1978) e Verger (2000) se encarregaram de descrever minuciosamente o 

ritual de iniciação, em suas obras etnográficas. Fizeram-no em um momento de forte 

perseguição religiosa ao Candomblé. Tanto um, quanto o outro tiveram acesso a essas 

informações, não somente conversando com informantes, mas também porque se 

submeteram ao ritual de iniciação para entendê-lo em profundidade. O próprio Pierre 

Verger tornou-se babalawo, alto sacerdote na sociedade iorubá, profundo conhecedor 

dos segredos dessa tradição. Roger Bastide, a partir de teorias sociais e da psicanálise, 

realizou um estudo denso, intitulado O Candomblé da Bahia, que tem sido instrumento 

de diálogo com minha pesquisa.  

 A iniciação prossegue pela verificação da veracidade do Orixá que foi apontado 

pelo oráculo. É uma espécie de teste, para identificar se o Orixá indicado por Ifá 

responde de fato na cabeça do abiã. Para isso, é realizada a cerimônia bolonán (cair para 

o santo), em que o abiã é conduzido diante dos tambores para dançar as danças do Orixá 

que lhe foi apontado. Espera-se que ele caia em transe possessivo. Bastide (1978, p. 38), 

referindo-se a essa cerimônia no ritual de iniciação, vai dizer: 
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Se o transe não se produz, recomeça-se o cântico sete, catorze e até vinte e 
uma vezes ao todo; e somente se a candidata não recebeu seu santo até o 
vigésimo-primeiro cântico é que se pode deduzir que algum erro foi 
cometido. Trata-se, bem entendido, de rito preliminar, pois se o santo já 
tivesse sido colocado na cabeça, nada mais haveria a fazer.  

 

 Os “ritos de passagem”, conforme Van Gennep (1978), seguem certa 

continuidade, acompanham certa progressão. Após a confirmação do Orixá, acontece a 

raspagem da cabeça – momento profundo, pelo qual o crânio receberá o sangue do 

animal de duas patas e depois de quatro patas, marcando assim a iniciação e 

entronamento do Orixá na vida do abiã.  Após o banho de sangue e outras ritualidades, 

o abiã, tornado iyawo, vira um iniciado no Candomblé. É também nesse momento que o 

transe do Orixá toma o iniciado por inteiro.   

 Durante todo o ritual de iniciação, o pai/mãe de santo e/ou babalorixá e 

iyalorixá têm alguns auxiliares. Todo esse processo é realizado dentro de um quarto já 

mencionado acima, o runko, onde somente outros iniciados podem entrar. O iniciado é 

o tempo todo cuidado, observado e acompanhado pela mãe pequena ou pai pequeno, 

que lhe concederá os elementos e cuidados necessários para que tudo ocorra da melhor 

forma possível. Durante esse período de iniciação, um renascimento, o iniciado não 

deve falar, comunica-se apenas através de códigos, as palmas denominadas paó. 

Antigamente, os iniciados carregavam no tornozelo um guizo, simbolizando submissão 

e deixando marcados os lugares por onde ele pudesse está andando, caso saísse do 

runko.  

 O iyawo passará dias ainda no terreiro, sistematizando uma série de 

aprendizados, desde cânticos e danças, até um conhecimento dos procedimentos, 

invocações e entendimentos da língua litúrgica e de suas finalidades. Esse 

conhecimento não é recebido de uma vez durante os dias da iniciação, o iyawo tem sete 

anos para organizar sistematicamente o conhecimento necessário para se tornar um 

irmão mais velho (ebome), podendo vir a se tornar um sacerdote após o término desses 

sete anos.  

 Uma série de ewos (tabus) são impostos ao iyawo, desde não comer as carnes e 

as comidas ofertadas ao seu Orixá, até interdições sexuais em situações especificas e 

proibições, como não vagar pela noite, não usar certa cor de roupa, etc. Essas proibições 

possibilitam que o iyawo mantenha contigo o axé do seu Orixá, não se afastando dele e 

sendo resguardado pelo mesmo. 
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 A iniciação termina quando o iyawo é apresentado publicamente, momento no 

qual ele é possuído pelo seu Orixá, momento em que o Orixá grita para todos os 

convivas o seu nome iniciático. É o momento da visibilidade também, quando o iyawo 

possuído pelo seu Orixá sairá no salão com as vestes de gala do seu deus, para dançar a 

dança ritual no xiré. É um momento único, porque é a primeira vez que o iyawo sai no 

salão para apresentar, aos convidados e familiares, seu Orixá.  

 

2.2.8 - O ritual do padê de Exu 
  

O tempo em uma casa de Candomblé foge aos ditames do Chronos25. Não é um 

tempo cronológico na mesma lógica do tempo ocidental. Costumo dizer que, quando se 

entra em uma casa de Candomblé, o tempo muda, o tempo é outro. É o tempo dos 

deuses, não dominado por Chronos, mas sim por Aeon26. Não são os ditames da 

sociedade hodierna, que hostiliza o tempo e o determina à linearidade e à fragmentação, 

que vão ditar o percurso das coisas em uma casa de Candomblé. Se Chonos é 

cronologia do tempo, Aeon é o tempo da vida, ou tempo que cada coisa leva para 

acontecer. Na mitologia bantu, o tempo é chamado de Kintembe ou Diabanganga. Na 

tradição nagô, ele representa uma árvore chamada Iroko, um Orixá que marca a 

temporalidade das coisas, a longevidade e o próprio legado familiar. Entre os Jejê, há 

também Loko, um Vodun que transita pelo tempo de todas as coisas.   

Nos terreiros de Candomblé nagô, o tempo é um Orixá, é uma divindade, seu 

assentamento fica na soleira do alto da casa, simbolizado por uma bandeira branca que o 

vento balança, lembrando a ampulheta ocidental que, na idade média, simbolizava a 

contagem do tempo. O tempo, na casa de Candomblé, obedece aos ciclos da própria 

ritualística e do calendário da casa. As próprias atividades obedecem a uma 

temporalidade que está mais focada na dimensão cíclica da vida, que começa, encerra-

se e começa do novo, do que ao relógio cronometrado. O uso da natureza e tudo o que 

ela tem propicia o acontecimento do rito.  

                                                
25. Chronos é o deus do tempo na mitologia grega, às vezes confundido com Cronos – Deus do Céu. 
Chronos quer dizer tempo. Mas o tempo também conhecido como Aeon, que quer dizer eternidade. Ele é 
a personificação do tempo eterno e imortal.  
26. Aeon, na mitologia grega, significa tempo de vida, força vital, geração, eterno. Trata-se do que é para 
sempre, o período longo do tempo, ou seja, a própria eternidade. Para o filósofo Gilles Deleuze, Aeon 
seria exatamente o que é contrário a Chronos.  
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O tempo é determinado pelo oráculo de Ifá, é o oráculo que diz como tudo 

ocorre, em que momento do sol, da lua, do dia e/ou da noite. Geralmente, o sacrifício do 

animal acontece logo pela manhã, enquanto os preparos das comidas dos deuses e as 

oferendas ocupam a tarde. Esse momento matinal do sacrifício, quando a casa está de 

função devido a uma festa, uma obrigação, a iniciação de alguém, é diferente do 

sacrifício de um ebó que, quase sempre, pode ocorrer a qualquer hora do dia. 

O sacrifício ocorre pela manhã, para ajudar na sistematização do rito e na 

precisão dos acontecimentos das coisas. Raramente um não iniciado, ou melhor, um não 

membro do terreiro participa desse momento do sacrifício matinal e do preparo das 

comidas e da entrega das oferendas, à tarde. É uma ocasião muito íntima, reservada aos 

iniciados e aos membros da casa. Existem momentos e espaços que somente iniciados 

podem frequentar e dos quais só eles participam enquanto os abiã devem ficar de fora e 

auxiliar em serviços básicos do terreiro, como lavar, passar, varrer, limpar os bichos etc.  

 Há, no entanto, dois momentos dos quais ele participa, um de cerimônia privada 

interna, restrita aos membros e iniciados, e outro de cerimônia pública, que é justamente 

o da festa, é apoteótico, iniciado ao cair do sol e que pode varar noite adentro. Antes da 

cerimônia pública, bem antes dos convidados chegarem, ocorre o ritual do padê de Exu. 

Ao referir-se ao padê de Exu, Bastide (1978, p. 20) diz:  

 
[...] muitas das vezes se dá uma interpretação falsa, particularmente nos 
candomblés banto: Exu é o diabo; poderá perturbar a cerimônia se não for 
homenageado antes dos outros deuses, como aliás ele mesmo reclamou. Para 
que não haja rixas, invasões da polícia (nas épocas em que há perseguições 
contra os candomblés) é preciso pedir-lhe que se afaste; daí o termo 
despacho, empregado algumas vezes em lugar de padê, despachar 
significando ‘mandar alguém embora. 

  

Padê quer dizer “mandar alguém embora”, o padê de Exu seria algo como 

mandar Exu embora ou, como ficou conhecido corriqueiramente, despachar Exu. 

Distanciando-me um pouco das observações realizadas por Bastide (1978), noto que o 

padê significa um pedido de licença e um clamor a Exu (Sàlámi; Ribeiro, 2011). É um 

pedido de licença para que Exu permita que a festa ocorra da melhor forma possível. 

Por isso, presenteia-se/oferta-se água, farofa, ou mesmo cachaça, entre outras coisas, a 

esse Orixá. É também um momento de clamor, uma vez que ele é o primeiro a ser 

louvado, para que suplique aos deuses a atender o chamado do povo de terreiro para que 

venham se confraternizar com os humanos.  
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 O ritual do padê é conduzido por duas mulheres com sete anos de iniciadas, 

denominadas dagã e sidagã. Esses são dois cargos no culto de Exu, cuja finalidade é 

entoar cânticos a Exu e lhe ofertar as oferendas determinadas, apaziguando o Orixá para 

que sua ira não se volte contra o terreiro e seus filhos. No momento do padê, Bastide 

(1978) recorda que os antepassados são saudados, sobretudos os grandes sacerdotes e 

sacerdotisas do Candomblé, é um momento coletivo de manter a unidade, para que os 

festejos públicos possam ocorrer da melhor forma possível.  

 Exu é conhecido como Onibodé Orún, que significa “o porteiro do orún”. Isso 

quer dizer que ele é um intermediário entre os deuses e os homens. Por isso, ele deve ser 

sempre saudado e receber oferendas antes de qualquer divindade. Os humanos só 

podem chegar até os outros deuses através de Exu, cuja função é conduzir as oferendas 

dos homens para os Orixás. O ritual do padê faz alusão a isso, à primazia de Exu e seu 

lugar de mantenedor da ordem e do bom funcionamento das coisas.  

Bastide (1978, p. 20) defende que Exu não é o único intermediário entre 

humanos e os deuses. O autor afirma que os tambores “também o são: o rum, que é o 

maior; o rumpí, de tamanho médio, e o lê, que é o menor”. Os tambores são sagrados, 

eles alimentam-se e recebem oferendas de sacrifícios de animais e comida. Os tocadores 

de atabaque, chamados alabês, são preparados para assumir a importante função de 

tocar os tambores para chamar os deuses.  

 

2.2.9 – O ritual do xiré 
 

 Após o padê de Exu, o salão encontra-se preparado para começar os festejos. 

Este momento é denominado de xiré (siré), é uma festa, uma espécie de ciranda onde 

todos os membros da comunidade colocam seus corpos à disposição para o bailado. Por 

se tratar de uma festa, os ebomes (os mais velhos) poderão estar com roupas requintadas 

e coloridas, o iyawos (irmãos mais novos, ainda em formação) deverão estar vestidos de 

branco.  

A ocupação do salão da festa onde ocorre o xiré inicia-se com a entrada triunfal 

de todos os membros da casa, com um toque muito especifico, chamado avamunha, um 

ritmo de abertura e convocação. O xiré é uma roda que gira ao contrário, em sentido 

anti-horário. Isso acontece porque se vai ao encontro do passado, buscando o Orixá. As 

danças, as músicas e os ritmos de cada Orixá que vão dançar no xiré revivem o mito, as 

histórias dos Orixás na terra. 
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 Através da roda do xiré, busca-se o passado, o passado mítico dos ancestrais que 

será reatualizado nesse momento público, em que os convidados e os membros do 

terreiro confraternizam-se e celebram o Orixá. Existe no terreiro um calendário anual de 

festa, cada mês tem uma festa dedicada a um determinado Orixá. Tais festas possuem 

ritos próprios, com uma liturgia bem definida.  

 Nos Candomblés antigos, os alabês faziam uma espécie de esquenta dos 

atabaques. Com os aguidavi em mãos, os deuses, ao som dos tambores e das cantigas 

entoadas, vêm ocupar os corpos dos iniciados. Os aguidavis – varetas que se utilizam 

para tocar os atabaques na tradição do Candomblé nagô/ketu – também são 

instrumentos e foram sacralizados, tal como os atabaques. Há, nos atabaques e nas 

varetas, a presença da força dos deuses, cujo poder/axé se encarrega de chamá-los à 

terra. Bastide (1978, p. 21) cita também o agogô, uma espécie de sino “simples ou 

duplo, algumas vezes mero pedaço de metal batido por outro pedaço de metal”. 

 Os Orixás chegam quando são animados pelos ritmos diversos tocados pelos 

alabês, os sacerdotes e sacerdotisas agitam o adjá nos ouvidos dos iniciados, para que 

seus corpos sejam ocupados por seus respectivos Orixás. O adjá é um instrumento de 

fundamental importância, somente os pais e mães de santo podem utilizá-lo. Ele 

também passa por uma preparação, é um elemento, como todos dentro do culto, de vital 

importância para invocação e liberação de energias. Ele é conhecido como àjá, àjárín 

ou adjá. A quantidade e a beleza do material usado variam, alguns são feitos de metal, 

outros de madeira. Um babalorixá disse-me certa vez que os de madeira são mais 

originais, porque todos os elementos estão ligados às arvores. Atualmente, 

confeccionam o adjá em latão ou cobre (elemento ligado ao nascimento, no 

Candomblé). Ele é uma espécie de sineta que produz um som estridente, capaz de 

despertar o iniciado para a possessão pelos deuses. É formado por três bocas de sino, 

sendo o número ímpar a representação do movimento, tal como a encruzilhada.  

Para utilizar o adjá, é necessário tempo e preparo do iniciado. Somente iniciados 

que cumpriram suas obrigações podem recebê-lo. Sua função é transmitir o axé e esse 

instrumento possui um ritual de preparação e um oró (liturgia) específico. O som 

produzido pelo adjá age só, ou em conjunto com outros instrumentos que produzem a 

comunicação entre o aiye e o orun. Toda a formulação de som nasce como uma síntese, 

como um terceiro elemento provocado pela interação ativa de dois genitores: a mão ou a 

baqueta, percutindo no couro do tambor; a vareta batendo no corpo do agogô ou do gan, 

o pêndulo batendo no interior da campainha ajá, a palma batendo no punho.  
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 O som é conduzido por Exu. A palavra, como o som, é atuante, porque é 

condutora do poder do axé, do hálito, da saliva, etc. O xeré (chocalho) é um outro 

elemento muito utilizado nos festejos de Xangô, com o qual ele invoca os raios e 

trovões, mas não substitui o adjá/ajá. O som do chocalho é a representação dos trovões, 

cujos filhos míticos estão contidos na cabaça do xeré, um exemplo de sua ligação com 

os ancestrais. Na roda de Xangô, cerimônia pela qual muito xerés são entregues 

somente a sacerdotes homens, entoam-se cantigas diversas, que fazem memória dos 

feitos do grande Orixá da justiça. Mulheres não podem manusear o xeré, trata-se de um 

ewo (uma interdição do próprio Orixá), uma vez que o xeré serve para trazer Xangô à 

terra. O instrumento também não pode ser empunhado com a mão esquerda e jamais 

deve ser deixado abaixo da cabeça.  

Para que os deuses possam descer a seus cavalos (iniciados) no transe de 

possessão, é fundamental que suas saudações e cantigas sejam aclamadas. É um 

conjunto de elementos que vão trazer os Orixás à terra: os atabaques e seus compostos, 

o adjá e demais instrumentos surgem em situações bem peculiares e específicas do rito, 

como é o caso do xeré.  

 

2.2.10 - O ritual da dança – a dança ritual  
 

 No Brasil, as danças dos Orixás ganharam lugar muito especial. Não bastam 

apenas os ritmos, os toques dos atabaques, é preciso também dançar para que os deuses 

tragam suas histórias através da gestualidade do corpo. Logo após o toque do 

avamunha, que marca a abertura dos festejos e do xiré, inicia-se a cantiga de Ogun, o 

Orixá que dança abrindo os caminhos. Cantam-se três cantigas para cada Orixá. Isso 

não é uma regra. É possível cantar mais de três, mas o três é um número sugestivo e de 

fundamental importância, pois há uma totalidade no número três que torna possível um 

certo equilíbrio das coisas.  

 As danças de cada Orixá estão profundamente ligadas aos cânticos – para cada 

canto, há uma dança específica e um movimento, gestualidades que presentificam o 

mito. Há um critério básico na sequência dos cânticos. Bastide (1978), referindo-se a 

essa ordem, vai dizer: 

 
Em seguida são chamados os deuses, numa certa ordem que varia de 
candomblé para candomblé, mas que, por ocasião das festas públicas, é 
muitas vezes a mesma em santuários determinados. Esta ordem é conhecida 
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como xiré: começa obrigatoriamente por Exu, para terminar por Oxalá, que é 
o Senhor do céu e o mais elevado dos Orixás. Mas, com exceção do primeiro 
e do último termo do xiré, reina a maior variedade na ordem dos termos 
intermediários; quando muito poder-se-ia dizer que, nas manifestações, 
muitas vezes se começa pelas divindades mais jovens ou mais violentas, 
como Ogum, para ir progressivamente para as mais velhas ou as mais calmas 
(Bastide, 1978, p.22). 

 

 Todos os Orixás serão saudados no xiré, momento em que toda a comunidade 

dançará e cantará para o Orixá. Em algumas comunidades de terreiro de linhagem 

matriarcal, geralmente os homens não dançam na roda. Em outras, já dançam sem 

problema. Parés (2007) afirma que, em sua origem, o Candomblé é profundamente 

feminino. Há controvérsias quanto a essa informação, uma vez que o autor citado estuda 

especificamente o Candomblé Jeje. Mas podemos sim afirmar que os Candomblés Jeje-

Nagô, em sua origem, tinham à frente mulheres. Algumas dessas casas ainda hoje são 

comandadas por mulheres, como é o caso das três casas fundadoras da tradição Nagô 

(Ketu): Ilê Asé Opô Afonjá, Ilê Asé Iya Nassô Oká e Ilê Iya Omim Asé IyaMassé – 

todas em Salvador, na Bahia.  

 Cânticos dançados animam o xiré, pois trazem “a evocação de certos episódios 

da história dos deuses, são fragmentos dos mitos, e o mito deve ser representado ao 

mesmo tempo que falado para adquirir todo o poder evocador” (Bastide, 1978, p. 23). 

Cântico e dança se integram, possibilitando a presença dos deuses. Cada cântico e cada 

dança chama os Orixás à sua maneira, prepara os corpos dos iniciados para serem 

montados por seus deuses.  

 As danças de Ogun recordam as guerras que esse Orixá vivenciou, muitos mitos 

fazem menção ao Orixá guerreiro, general do exército, bravo e valente. As danças de 

Oxossi lembram suas caçadas, sua relação com os animas e com a mata. As danças de 

Ossanyin recordam seu domínio das folhas, Oxumaré dança como uma serpente, 

Obaluaê/Omolu realiza a dança da morte, Nanã, o barro e o lamaçal, Oxum, as águas 

cristalinas da cachoeira, Iemanjá, o movimento das ondas do mar, Xangô, a realeza de 

um rei e a justiça, assim como o estrondo de um vulcão e a força de um trovão, Iansã, o 

vento, a tempestade e seu domínio do mundo da morte, Oxalá, a calmaria do ar e a 

lentidão da vida, entre outros. 

 O espaço onde ocorre o xiré é geralmente um local preparado para tal. É um 

salão, onde vários elementos foram colocados. No centro, há um mastro que representa 

o pilar, é em torno desse mastro que a roda acontece, levando os adeptos até os 

antepassados. A roda do xiré é a roda do retorno, ela reporta, leva de volta os filhos da 
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Kalunga Grande (a travessia do mar tenebroso que separa o Brasil da África – trata-se 

do Oceano Atlântico), que passaram pela árvore da morte/do esquecimento que 

arrancou de seus ancestrais a memória do conhecimento dos antepassados. Os deuses 

possibilitam esse retorno, possibilitam que os iniciados encontrem novamente com a 

mística ancestral que dá sentido às suas existências.  

 O xiré é um espetáculo público, é o momento apoteótico onde não iniciados e 

convidados oriundos de qualquer realidade podem presenciar os festejos dos Orixás e 

participar deles. É o momento da visibilidade, de ver e ser visto, porque a esses festejos 

comparecem dignitários, sacerdotes e membros de outros terreiros. Esses convidados 

ilustres ganham assentos distintos, de onde podem visualizar todo o xiré. As vestes, a 

joalheria, os turbantes etc. representam o lugar de cada indivíduo na cerimônia e na 

hierarquia da religião. Os mais novos cumprimentam os mais velhos com saudações, 

ofertam a eles o iká (ou seja, dobram-se diante das autoridades de corpo inteiro, com a 

barriga no chão), caso sejam iniciados homens, e o dobalé (viram de lado para a direita 

e para esquerda com o corpo esticado no chão diante das autoridades), caso sejam 

mulheres. São cumprimentos que se dá às pessoas de grande reconhecimento na 

tradição. O iká e o dobalé são cumprimentos de respeito ao que a pessoa carrega e ao 

lugar que ela ocupa entre os demais. 

 No momento do xiré, podem-se observar as nuances do culto, assim como as 

ritualidades, que incluem gestos de acolhimento para os nobres, sacerdotes de 

conhecimento respeitado, clientes ou mesmo simples convidados. O exercício da 

política também se dá no xiré, uma vez que membros de outros terreiros vão ao evento 

para serem vistos e verem o trabalho da casa, a fidelidade à tradição, a prática correta da 

liturgia, quais pessoas de outros terreiros são convidadas etc.  

 O xiré se reorganiza como um teatro. Alguns ficam sentados diante do 

espetáculo dos Orixás e acolhem o momento de forma espetacular. Outros, iniciados 

nos mistérios da religião, participam de outra forma, cantando, dançando e saudando os 

deuses – ou seja, revivendo o mito ancestral que, no momento do xiré, comparece. O 

Candomblé é uma religião da visibilidade, do espetáculo, os deuses participam dessa 

humanização do divino e celebram com os homens a vida que se dá no acontecimento 

sagrado-profano que se consolida no terreiro. O terreiro não é uma igreja, é um 

território onde a vida acontece e, enquanto acontecimento essa vida, mistura as histórias 

dos homens às histórias dos deuses.   
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 O terreiro é o lugar da dança ritual que convoca os deuses. Os iniciados dançam 

a dança coletiva de todos os Orixás. Tomados pelo seu Orixá, eles vestem-se com as 

roupas de gala na dança cósmica que prolifera o axé. Fazem memória dos ancestrais e 

contagiam a todos. É no momento da dança, no xiré, que os deuses se ocupam dos seus 

iniciados. Quando a descida dos deuses ao corpo dos seus iniciados demora, a orquestra 

dos alabês faz soar o ritmo do adarrum, que não é acompanhado de cânticos. Referindo-

se a esse ritmo, Bastide (1978, p. 23) diz: “(...) trata-se de chamar desta vez, não apenas 

uma, mas todas as divindades ao mesmo tempo; seu ritmo cada vez mais rápido, cada 

vez mais importante, acaba por abrir os músculos, as vísceras, as cabeças à penetração 

do deus que se esperou durante tanto tempo”.  

 Após o toque do adarrum, todos os deuses descerão à terra, nesse momento eles 

são conduzidos aos aposentos secretos do terreiro, onde um não iniciado jamais pode 

entrar. Nesse aposento, os deuses incorporados em seus iniciados vestirão seus trajes 

reais. No salão, os convidados aguardam o retorno dos Orixás. Nesse momento, é dada 

uma pausa, oferece-se refrigerante, alguma iguarias, como acarajé, salgados, manjar etc. 

Qualquer um que entre em um terreiro em dia de festa é um convidado e todos são 

recepcionados e bem acolhidos, convidados a celebrar a festa dos deuses.  

 A dança ritual traz os deuses à terra, onde os convivas celebrarão a vida e o axé. 

No transe do corpo, o iniciado se modifica, o Orixá toma-lhe por inteiro. O rosto, o 

corpo, o movimento, os olhos do iniciado revestem-se das características do Orixá. 

Bastide (1978, p. 26) afirma que “os rostos se metamorfosearam em máscaras, perderam 

as rugas do trabalho cotidiano, desaparecidos os estigmas dessa vida de todos os dias, 

feita de preocupações e de miséria”.  Ogun, o guerreiro e sempre bravo, Oxum, com sua 

serenidade e doçura, Iemanjá, com a leveza e o bailado das ondas, Oxossi, com a 

rapidez de um caçador, Xangô, com a bravura de um trovão e a dignidade de um rei, e 

assim por diante. 

 Trata-se de uma dança rítmica. Cada Orixá, além de suas cantigas próprias, tem 

também suas partituras corporais. No movimento rítmico que desencadeia e propicia o 

axé, os deuses são aclamados por todos com suas saudações. Ogun é saudado com o 

brado de guerra “Ogunheee Patakori”, Oxossi, com “Okê Arô”, reportando-se às matas 

e caças, Oxum, a doçura das águas com o seu “Oraiêê”, Iemanjá, o senhorio das águas 

com “Odo Iyá”, Xangô, a dignidade de um rei, com “Kaô Kabiesi”. 

 Bastide (1978, p. 26), referindo-se a esse momento da “dança dos deuses”, vai 

dizer que “não são mais, nesse momento apenas filhos e filhas-de-santo, são os próprios 
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deuses encarnados que vêm se misturar um momento aos adeptos brasileiros”. Há uma 

crença, entre os adeptos de Candomblé, de que os Orixás, ao escutar o chamado dos 

tambores, deixam suas moradas no Orun e vêm habitar (com) seus filhos. No sono 

profundo do transe, os deuses tomam os corpos dos seus iniciados para habitar os 

humanos. Para Bastide (1978, p. 26): 

 
Os gestos, porém, adquirem maior beleza, os passos de dança alcançam 
estranha poesia. Não são mais costureirinhas, cozinheiras, lavadeiras que 
rodopiam ao som dos tambores nas noites baianas; eis Omolu recoberto de 
palha, Xangô vestido de vermelho e branco, Iemanjá penteando seus cabelos 
de algas. 

  

 O xiré termina quando todos os deuses que foram chamados para o espetáculo 

dançaram. As ekedes (zeladoras dos Orixás) despertam os iniciados do sono profundo 

do transe para que todos retornem juntos ao salão para saudar o Orixá Oxalá, o senhor 

do pano branco, Orixá da leveza, da calmaria, da serenidade e da paz. Oxalá é saudado 

por último, por ser o mais velho dos Orixás e por ser um Orixá ligado ao começo e ao 

fim. A dança ritual conclui assim, agradecendo aos deuses por ter vindo à terra e ter 

confraternizado com a comunidade e os convidados. Dança de Oxalá conduz o corpo de 

volta a seu lugar cotidiano, após ter sido habitado pelos deuses africanos.  

 O Candomblé mantém suas crenças na dança dos deuses. Além de dançarem, 

eles comem, conversam, participam da vida dos mortais, assumem suas lutas, derrotas e 

fracassos. São deuses próximos, não há limite entre o iniciado e os deuses, no processo 

de formação do iniciado, que dura sete anos, ele aprende vários códigos secretos que 

lhes possibilitam entrar em contato com o mistério dos deuses. É uma tradição 

iniciática, que exige dos adeptos o domínio de seus fundamentos, saberes e práticas, 

transmitidos através do conhecimento ancestral, que mantêm vivo o axé. O intuito desse 

capítulo foi sistematizar os rituais do Candomblé, com o objetivo de demonstrar um 

saber em torno de suas ritualidades. Esse saber possibilita ao leitor entender o ritual do 

transe, que é meu objeto nessa pesquisa. Nossas discussões, ou melhor, o avanço da 

nossa pesquisa e do que se propôs neste capítulo está fundamentado no entendimento do 

que é o Candomblé e de seus rituais. Nesse sentido, ao descrever os rituais, verificamos 

que o transe místico é o ritual de maior relevância e grandiosidade no Candomblé.  
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3. O Transe, o Corpo e a Pessoa   

3.1 Compreendendo o transe 
 

 Roger Bastide, animado pelas pesquisas de Emile Durkheim e Marcel Mauss 

enquanto escrevia Os problemas da vida mística (1931), deparou com uma questão 

determinante. Constatou o antropólogo que era necessário empreender uma sociologia 

do sonho e, de igual maneira, uma sociologia do transe. Seu interesse em vir para o 

Brasil, segundo o antropólogo, não tinha outra finalidade a não ser estudar as crises de 

possessão afro-americanas (Bastide, 2016). Bastide tece críticas aos estudos dos 

psiquiatras e médicos que, ao abordar os fenômenos de transe e possessão em suas 

pesquisas entre os praticantes do Candomblé e Umbanda, utilizavam categorias 

europeias como forma única de conceituar transe/possessão. O transe e a possessão no 

Candomblé/Umbanda acabaram sendo enquadrados em uma nosologia de base 

europeia, com forte ênfase nas doenças mentais.   

 É de fundamental importância fazer constar aqui que Bastide dialoga/debate com 

os autores que o antecederam nas pesquisas sobre o negro no Brasil. No entanto, ele se 

afasta de Arthur Ramos e Nina Rodrigues, renunciando uma abordagem médico-

psiquiátrica que tinha como afirmar a desigualdade inata do negro brasileiro, no caso de 

Nina Rodrigues, ou mesmo a desigualdade de nível psicológico ou cultural, no caso de 

Ramos (Nucci, 2006). Embora uma crítica recaia sobre Bastide no que se refere ao seu 

olhar eurocêntrico, não podemos deixar de constatar que o antropólogo fez um esforço 

para romper com as categorias médico-psiquiátricas de seu tempo, que insistiam em ver 

o transe como doença mental. Sobre isso, Bastide (2016, p. 93) afirma: 

 
Apesar de tudo, depois de repelir a interpretação dos psiquiatras como 
interpretação unilateral, era necessário que eu incorporasse aquilo que ela 
poderia ter de válido ao que eu denominava sociologia do transe. Pois na 
África a possessão, se não sempre, pelo o menos com muita freqüência, está 
ligada à terapêutica, não somente da loucura, mas de todas as doenças de 
origem ou de natureza psicossomática. Era necessário, portanto, estruturar as 
bases de um discurso unificado, em que o sociológico e o psiquiátrico não 
fossem mais identificados, e sim, ao contrário, separados, complementares, 
atuando com independência, atuando um sobre o outro, atuando um contra o 
outro, segundo um conjunto de regras. Em resumo havia chegado o momento 
de elaborar uma gramática do transe.  
 

Embora Roger Bastide tenha feito críticas à abordagem dos psiquiatras e dos 

psicopatologistas em relação ao transe, distanciando-se delas, neste capítulo 

apresentaremos uma compreensão do transe anterior a Bastide e que, de certa forma, 
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permanece entre nós. Vamos apresentar essa compreensão diversificada, trazendo a 

escrita de vários autores, com a finalidade de destacar o conceito de transe místico, 

elaborado por Bastide. Não se trata de enaltecer Bastide e credibilizar somente seu 

conceito, mas sim de lançar de mão de um entendimento acerca do transe, a partir de 

Bastide. No início do artigo Transe místico, psicopatologia e psiquiatria, Bastide (2016, 

p. 105) escreve: 
 

Os psiquiatras e os psicopatologistas interessam-se pelos fenômenos de 
possessão, particularmente pela possessão entre os africanos e os afro-
americanos. Nesta exposição, gostaríamos de evocar brevemente as pesquisas 
já realizadas e seus limites e, também, estabelecer um novo programa de 
cooperação entre psiquiatras, psicólogos e antropólogos, objetivando 
esclarecer e compreender melhor os diversos problemas colocados pelo 
transe místico. Talvez alguns psiquiatras considerem minha fala por demais 
polêmica. Na verdade, ela só será polêmica na medida em que se propõe 
aberta a uma colaboração mais ampla e, sobretudo, reivindica a superação de 
problemas já estudados para abordar outros, talvez mais essenciais e, em todo 
caso, infelizmente para nós, negligenciados (Bastide, 2016, p.105).   
 

O transe/possessão são fenômenos que podem ocorrer em várias situações, não 

somente na vida religiosa. Médicos e psiquiatras que estudaram o fenômeno do transe 

viram inicialmente o que eles chamaram de histeria. Impuseram assim uma categoria 

médico-psiquiátrica de origem europeia à leitura que fizeram do transe/possessão entre 

grupos/populações que estavam por demais distantes da lógica de mundo ocidental. 

Neste capítulo, vamos pensar o transe como um aspecto específico da alteração do 

estado da consciência. A finalidade é vasculhar entendimentos acerca do transe. Aragão 

(2012, p. 7), referindo-se à bibliografia que trata do tema, considera que ela 

 
tem se pautado em três estilos de abordagem: modelo baseado na explicação 
biomédica, centrado nas análises psiquiátricas sobre a possessão [transe]; 
modelo sociológico – funcionalista que busca explicar o fenômeno como 
mecanismo compensatório às pressões sociais; e o modelo antropológico 
voltado para a questão da construção ritual da pessoa. 

 

 Optamos, na presente pesquisa, por pensar o transe acompanhado de possessão, 

uma vez que nosso objeto de pesquisa é o transe místico no Candomblé. Como citado 

por Aragão (2012), o modelo antropológico é mais interessante, uma vez que tal modelo 

se encarrega de pensar a construção ritual da noção de corpo e de pessoa. Por ora, 

procuraremos demonstrar diferentes formas de compreensão do transe. É importante 

ficar claro que, quando estivermos falando de transe, estaremos falando do transe que se 

organiza na tríade transe-êxtase-possessão. Para o fenômeno que vamos pesquisar, já 



129 
 

citado, o transe ocorre acompanhado desses outros dois fenômenos, o êxtase e a 

possessão. De igual maneira, entendemos que há transe sem êxtase e sem possessão, 

como é o caso do estado lai-lai, o transe dos bàbálawós que apresentamos no início do 

nosso trabalho. Sabemos também que pessoas iniciadas que não são tomadas pela 

possessão do Orixá, como é o caso das ekedes e dos ogans, também podem desencadear 

um transe, um estado alterado da consciência que possibilita acessos. Não podemos 

esquecer disso e nem tampouco que o transe possibilita uma forma de acesso, seja pela 

via da possessão, do êxtase, ou de um estado alterado da consciência. A literatura é 

vasta na sua diversidade. Alguns trabalhos contemplam somente o transe, outros 

somente a possessão, outros o transe acompanhado de possessão e existem outros 

trabalhos que contemplam os três conjuntamente, como estou fazendo, referindo-se à 

junção desses fenômenos como transe.  

 A literatura psiquiatra/psicológica sempre foi muito severa com os processos de 

alteração da consciência, gerando posturas diversas sobre o assunto. A primeira parte 

desse capítulo é uma análise sobre o transe como alteração da consciência e destaca as 

visões que a psicologia, a psiquiatria, a antropologia e a sociologia têm desse fenômeno. 

Não podemos perder de vista que muita dessas abordagens, como afirmou Aragão 

(2012), têm seu fundamento em explicação biomédica centrada em uma abordagem 

psiquiatra, ou mesmo refém de uma psicologização. Essas abordagens que psicologizam 

ou patologizam o transe estão bem distantes da abordagem que pretendo dar ao tema.  

Definir o transe tem sido um grande desafio para os estudiosos, sobretudo na 

antropologia, na psicologia, na sociologia e nos estudos culturais. Muitos pesquisadores 

na atualidade procuram aprofundamentos, na tentativa de entender as complexidades 

que se reúnem em torno de tal fenômeno. A diversidade do fenômeno do transe é muito 

grande e os estudos, apesar da vasta bibliografia existente, continuam desafiando a 

curiosidade dos pesquisadores, uma vez que nas diversas culturas, o transe, a possessão 

e o êxtase, juntos ou separados, são traduzidos das mais diferentes formas.  

Para o dicionário Aurélio êxtase vem do grego ékstasis e do latim extase, quer 

dizer “arrebatamento íntimo; enlevo, arroubo, encanto” ou “admiração de coisas 

sobrenaturais; pasmo, assombro” ou ainda “fenômeno observado na histeria e nos 

delírios místicos, e que consiste em sentimento profundo e indizível que aparenta 

corresponder a enorme alegria, mas que é mesclado de certa angústia: fica o paciente 

quase de todo imobilizado, parecendo haver perdido qualquer contato com o mundo 

exterior”. 
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Ainda para o Dicionário Aurélio, o transe, do francês transe, é definido como 

“momento aflitivo”, “ato ou feito arriscado; ocasião perigosa; lance”, “crise de 

angústia”, “falecimento, passamento, morte”, “combate, luta” e “estado de médium ao 

manifestar-se nele o espírito”. O dicionário traz algumas exemplificações em torno do 

conceito, tais como: “a todo o transe (...): a todo o custo; à viva força”; “transe 

hipnótico (...): estado de profunda sonolência, provocado por hipnose”; e “transe 

histérico (...): estado que acompanha certas crises de histeria”. 

No que se refere ao termo “possessão”, do latim possessione, apresenta o 

seguinte significado: possessão colonial sujeita a uma metrópole. Apresenta também a 

conotação da palavra tão corriqueira no Brasil, ligada às religiões de matriz africana: 

“ato em que o iniciado ou filho-de-santo recebe o seu Orixá, tornando-se o seu cavalo e 

materializando a divindade”. 

Goldman (1984) faz uma análise do transe a partir da tríade transe-êxtase-

possessão. O autor, estudioso do assunto, unifica esses três fenômenos, entendendo que 

um não ocorre sem o outro. Na sua dissertação de mestrado, ele identifica “dois 

modelos explicativos para o êxtase” (Goldman, 1984, p. 2). Logo em seguida o autor 

especifica esses dois modelos:  

 
o primeiro modelo reduzia a possessão à doença (...). Já a segunda via 
explicativa buscava antes dar conta do êxtase tentando vê-lo, e ao culto que o 
encerra, como um reflexo – direto ou invertido, dependendo do autor em 
questão – da ‘estrutura social’ abrangente (Goldman, 1984, p. 2). 

 

 Referindo-se a eles, Goldman (1984, p. 2) afirma: “os dois modelos me parecem 

bastante decepcionantes”. Estamos de acordo com o autor, por entender que os dois 

modelos explicativos não dão conta de explicar o fenômeno. Mas fica claro, na própria 

escrita do antropólogo, que sua abordagem se encarrega de colocar êxtase e possessão –

e consequentemente transe – no mesmo patamar e/ou lugar. O próprio autor vai 

confirmá-lo em sua dissertação. Em nossa pesquisa, tomaremos a mesma direção, tal 

como já foi mencionado:   

 
Outra sutileza que não causará preocupação aqui é a distinção entre termos 
como “possessão”, “transe”, “êxtase”, etc. Existe uma série de tipologias, 
variáveis, aliás, de autor para autor (a mais detalhada pode ser encontrada, 
creio, em Rouget, 1980: 25-1020), e elas são certamente válidas, na medida 
em que distinguem realidades que não se justapõem com exatidão. Como a 
pretensão aqui não é taxonômica, mas analítica, deixei de lado estas 
sofisticações e utilizei os termos do mesmo modo que os fiéis do culto o 
fazem, ou seja, como denominações intercambiáveis (Goldman, 1984, p. 11). 
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 Diversos relatos de experiências de transe foram produzidos na chamada Idade 

Média e no período em que os tribunais da inquisição da Igreja Católica reinaram nos 

países ocidentais e em suas colônias (após o século XVI). Goldman (1984) menciona a 

relação dos padres capuchinhos com o culto ancestral de possessão no Reino de Angola, 

onde Nzinga Mbandi era rainha, no ano de 1658. Para salvar seu povo, Nzinga forjou 

uma conversão ao cristianismo. Para isso, ela precisou consultar seu irmão e antecessor, 

o rei Ngola Mbandi. A consulta foi feita através do culto aos antepassados, cujos mortos 

se manifestam pela possessão de feiticeiros conhecidos como singhilli. Os frades 

capuchinhos, desejosos de converter a rainha de Angola ao cristianismo, participam 

desse ritual de possessão, no qual o irmão morto se encorpora em um feiticeiro, 

autorizando Nzinga abandonar suas crenças e se converter ao catolicismo, pelo bem de 

seu povo. Os padres capuchinhos entendem tal manifestação como possessão 

demoníaca – contrária à proposta cristã. É a partir da relação dos missionários católicos 

com cultos ancestrais africanos, que se instaura um processo de demonização das 

práticas religiosas presentes na África (Goldman, 1984). 

 Goldman (1984) relata que, nos séculos XV e XVI, irmãs, freiras, monjas, 

madres, irmãos, freis, monges e padres no interior de conventos e mosteiros foram 

considerados possuídos pelo demônio e submetidos a exorcismos e/ou ao julgamento do 

tribunal da santa inquisição que, como se sabe, queimava os julgados culpados na 

fogueira como hereges. No final da Idade Média e nos séculos XVI, XVII e XVIII, a 

igreja confere grande atenção ao fenômeno do transe-êxtase e possessão. Não podemos 

perder de vista que tais acontecimentos vão fundamentar o cristianismo católico e 

protestante e serão recriados por ele no começo do século XIX. A percepção cristã tem 

influência sobre a psiquiatria, que reproduz da ideia de doença e de possessão 

demoníaca das pessoas que vivenciavam tais experiências.  

 O corpo deveria estar escondido, guardado, e ser templo puro do Senhor, jamais 

tocado. Para a tradição judaico-cristã, Deus fala através da palavra e o humano só 

precisa de ouvidos para escutá-la. Essa realidade é oposta à dos cultos afro-brasileiros, 

entre outros, nos quais o corpo é lugar da manifestação do divino, lugar por excelência 

da revelação de Deus. É evidente que visualizamos, em torno do transe, um conflito real 

entre Ocidente e Oriente, entre as tradições judaica-cristã-islâmica e os cultos tidos 

como “primitivos” e/ou pré-coloniais. Para culturas que fogem à lógica judaico-cristã, o 

corpo é o lugar da “unidade do eu”, como vai dizer Goldman (1984), e o dono desse 
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corpo é um ser unitário, integrando seu corpo ao corpo do seu(s) deus/deuses. Para 

Goldman (1984), o transe e/ou estados de êxtase e possessão existem há milhares de 

anos. O antropólogo afirma que na Judeia, entre judeus, e na Grécia, entre gregos, 

existiam tais práticas. O cristianismo instaurou a condenação de qualquer prática 

religiosa que colocasse o corpo em evidencia ou externalizasse qualquer possibilidade 

de sensualidade no corpo. 

 Para a tradição judaico-cristã, perder o controle do corpo é perder o juízo, é estar 

fora de si. Goldman (1984) diz que a experiência de possessão (transe) faz com que o 

individuo esteja “fora de si”, “inconsciente”. É esse estado inconsciente que leva tal 

tradição a considerar que o ser possuído não está sobre os domínios da sua faculdade 

mental, da sua consciência, e por isso ele precisa ser resgatado, recobrar sua consciência 

e ser novamente inserido na sociedade dos escolhidos e eleitos. O exorcismo nada mais 

é do que devolver a consciência e o estado de graça/benção a quem foi possuído pelo 

demônio. Foucault (1979, p. 88-89 apud Goldman, 1984, p. 43) afirma: “Deus permite 

as possessões, diz São Boaventura, com a finalidade de manifestar sua glória, seja 

através da punição do pecado, da correção do pecador ou para nossa instrução”. 

 No cerne da questão, estaria um conflito entre “primitivos” e “civilizados”. Para 

Goldman (1984) comenta alguns antropólogos que escreveram sobre o transe. Morgan 

(1976, p. 15), por exemplo, afirma que: 

 
O desenvolvimento das ideias religiosas é tão difícil de seguir que, 
provavelmente, nunca poderá constituir matéria de uma exposição 
perfeitamente satisfatória. As crenças religiosas estão a tal ponto imbuídas de 
imaginação e afetividade e se assentam, por conseguinte, em conhecimentos 
tão incertos, que todas as religiões primitivas são grotescas e, em certa 
medida, ininteligíveis. 

  

Goldman (1984) faz um paralelo entre Malinowski (1974), que acredita ser o 

transe uma “necessidade básica”, e Firth (1974), que o considera uma “necessidade 

derivada”. Em Malinowski (1974), a “possessão [transe] apareceria como instituição 

cultural, derivando de uma necessidade fundamental, a cura das enfermidades (ou, ao 

menos, seu controle simbólico)” (Goldman, 1984, p. 20). Assim, a partir de Malinowski 

o transe seria situado como uma necessidade básica, que pode livrar uma pessoa da 

doença e afastar o risco da morte. De Firth (1974), Goldman (1984) destaca a visão do 

transe como cumprindo uma “função social” oriunda de processos relacionados às 
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necessidades derivadas, isso é, ele possibilita um alívio da ansiedade provocada por 

tensões sociais.  

 A leitura culturalista, por sua vez, oferece um leque de possibilidades de 

compreensão do fenômeno a partir de cada cultura. Tal abordagem entende que o 

indivíduo não pode ser diferente da cultura tida como adequada, sob pena de ser 

considerado “inadaptado”.   

Os estudos acerca do transe a partir de esquemas culturalistas, segundo Goldman 

(1984, p. 44), “supõe[m] a existência de uma base neurofisiológica e psicológica para a 

possessão [transe], base que algumas culturas selecionariam como comportamento 

adequado a certas ocasiões e imporiam a seus membros através de processos de 

socialização”. O autor nota o quanto a possessão/transe pode ser encarada como 

“doença mental” e classificada como histeria. Goldman (1984, p. 45) também compara 

os teóricos funcionalistas e culturalistas: 
 
Subsiste contudo uma diferença entre os dois modelos, o funcionalista e o 
culturalista: enquanto Firth (assim como Beattie e Middleton) supõe que a 
crença na possessão [transe] por espíritos pode funcionar ao mesmo tempo 
como explicação simbólica e terapia para doenças mentais, Walter e 
Bourguignon enfatizam sistematicamente o caráter normal dos processos 
fisiológicos e psicológicos envolvidos no transe, aproximando-o de estados 
hipnóticos e do sonho, respectivamente. 

 

 As abordagens culturalistas e funcionalistas apresentadas por Goldman (1984) 

são, para mim, um tanto quanto superficiais e essa parece ser também a conclusão do 

autor. Tanto uma, quanto outra, afinal, tendem a situar o transe/possessão como 

patológico ou não, a partir de sua remissão a esferas biológicas ou psicológicas. Tais 

teorias distanciam-se da abordagem que queremos fornecer ao transe. Nem o 

funcionalismo, nem o culturalismo atendem as expectativas de Goldman (1984), que 

deseja analisar a construção da pessoa no Candomblé a partir da possessão. O autor será 

retomado, quando falarmos do transe no Candomblé. 

Conforme Birman (1985), o transe é muito corriqueiro na cultura brasileira e não 

ocorre somente nos cultos afro-brasileiros. A autora chama a atenção para a capacidade 

que alguns indivíduos possuem de se desdobrar através do transe, vivendo vários 

personagens. Segundo a antropóloga, parece haver uma ruptura entre o estado natural 

do indivíduo e seu estado no transe.  

 
[...] a possessão como uma forma particular de contato com o sobrenatural é 
uma referência constante na cultura brasileira. Temos, pois, um fenômeno 
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que é bastante familiar a todos na nossa cultura, mas que nem por isso deixa 
de despertar sentimentos contraditórios de medo e fascínio. [...] o que quero 
ressaltar é a estranheza frente à mudança que é tematizada pela possessão. É 
aguda a diferença entre uma pessoa considerada em estado normal e em 
possessão. O contraste entre os dois momentos, seja na umbanda, no 
candomblé, no pentecostalismo ou no espiritismo, sugere o paradoxo que 
fascina e amedronta: alguém deter o misterioso poder de ser ele mesmo e 
vários outros, desdobrando-se em personagens diversos com outras faces que 
não condizem com a sua identidade cultivada no cotidiano (Birman, 1985, p. 
8-9).  

 

Há na psiquiatria a tradição de regulamentar, institucionalizar e classificar 

doenças. Charcot não mediu esforços, nno fim do século XIX, para observar, intervir e 

atender mulheres adoecidas com histeria. Segundo Almeida, Oda e Dalgalarrondo 

(2007, p. 36), “na primeira metade do século XX, os alienistas julgavam-se em 

condições privilegiadas para definir os rumos e as regras de funcionamento da 

sociedade”. Conforme os autores, a psiquiatria brasileira é muito forte no eixo Rio-São 

Paulo. Há pressupostos que são divergentes até hoje entre a psiquiatria produzida no 

eixo Rio-São Paulo e a que foi estabelecida e produzida na Bahia. A Escola de 

Medicina do Rio de Janeiro e a de São Paulo sempre tiveram diferenças de 

entendimento da psiquiatria, em relação à Escola de Medicina da Bahia. Em Goiás, há 

uma forte influência da psiquiatria que tem sido produzida no eixo Rio-São Paulo.  

Nos dias atuais, o peso da psiquiatria produzida no Sudeste é muito grande no 

Brasil. É no eixo Rio-São Paulo que, na atualidade, tem sido elaborada uma série de 

iniciativas que visam assegurar e salvaguardar o lugar da psiquiatria no Brasil. Na atual 

conjuntura política do país, há inclusive uma demanda de consolidação de uma 

psiquiatria biologizante, medicamentosa, que reinstaura um aparato manicomial. A 

psiquiatria produzida no eixo Rio-São Paulo “adotou uma postura mais medicalizante, 

influenciada principalmente por autores franceses” (Almeida, Oda e Dalgalarrondo, 

2007, p. 13). Esses psiquiatras, sob a égide da medicalização, enfatizam ainda em 

nossos dias que as religiões mediúnicas causam loucura. Há autores que chegam a 

“considerá-la[s] a terceira maior causa de alienação mental” (Almeida, Oda e 

Dalgalarrondo, 2007, p. 15). Tais pressupostos foram erguidos no começo do século XX 

e muitos deles ainda seguem determinando a saúde mental no Brasil e no mundo. 

 Durante os anos 1930, no governo de Getúlio Vargas, foi criado o Serviço 

Nacional de Doenças Mentais (SNDM). Seu proponente foi Adauto Botelho. Esse 

médico psiquiatra é considerado o responsável por consolidar a psiquiatria no Brasil. 

Ele foi influenciado pela psiquiatria organicista alemã, cujos ideais foram pautados na 
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eugenia, que contribuiu para a consolidação de princípios nazistas na Alemanha. Foram 

esses pressupostos que se solidificaram em Goiânia, na construção do Hospital 

Professor Adauto Botelho. Erigido conjuntamente com a nova capital do estado, ele foi 

um nosocômio, manicômio e “presídio de alienados”, no jargão da época, apresentado 

como um marco de vanguarda da psiquiatria goiana. Inaugurado em 1954, o 

estabelecimento deixou de existir no momento de sua demolição, em 1997, em razão da 

aprovação de legislação anti-manicomial no país. Seu projeto foi feito e implementado 

pelo Serviço Nacional de Doenças Mentais, dirigido pelo próprio Adauto Botelho, como 

parte de um conjunto de oito hospitais, construídos em diferentes regiões do Brasil. 

Vasculhando a Revista Goiana de Medicina, edição de 1959, encontro um artigo 

do neuropsiquiatra Alfredo Paes, que atuou nos anos 1950 no Hospital Professor 

Adaulto Botelho. O artigo, intitulado Insanos morais, diz o seguinte: “personalidade 

normal é aquela: livre de sintomas, desembaraçada de conflitos, dotada de satisfatória 

capacidade de trabalho, apto para amar o próximo como a si mesmo” (Paes, 1959, p.10). 

O autor situa como insanos todos aqueles que  desobedeciam uma norma de vida 

pautada em valores e princípios cristãos. Quem eram os grupos, os indivíduos 

internados nesses locais, segundo a ótica desse autor? Não demoro em responder: eram 

negros, pobres, homossexuais, macumbeiros, espíritas etc., ou seja, os que seguiam uma 

vida fora da normativa cristã.  

 Nos anos 1930, o psiquiatra carioca Henrique Britto de Belford Roxo (1977-

1969), professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

criou a classe diagnóstica denominada “delírio espírita episódico” (Almeida, Oda e 

Dalgalarrondo, 2007, p. 12). Esse tipo de classificação inseria-se num contexto de 

combate às práticas mediúnicas (transe/possessão) e visava a medidas de promoção da 

chamada “higiene mental”, inclusive cobrando do poder público a repressão de tais 

práticas (Almeida, Oda e Dalgalarrondo, 2007). 

 Na literatura psiquiátrica brasileira, podemos notar dois apontamentos sobre a 

questão: de um lado, os psiquiatras vinculados às faculdades de Medicina da Bahia e 

Pernambuco, cujo olhar sobre o fenômeno do transe apresentava uma visão mais 

antropológica, inclusive por não demandar a aplicação de medidas coercitivas de 

repressão a tais práticas. De outro lado, os psiquiatras ligados à Faculdade de Medicina 

de São Paulo (USP) e do Rio de Janeiro (UFRJ), como expresso acima, tinham uma 

visão medicamentosa, repressora e que entendia que tais práticas desencadeavam 

estados de loucura, de alienação mental (Almeida, Oda e Dalgalarrondo, 2007). 
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 Nina Rodrigues foi um médico maranhense, pioneiro nas pesquisas sobre os 

fenômenos do transe e da possessão nos cultos afro-brasileiros, especificamente nos 

terreiros de Candomblé de Salvador. Em 1935, publicou seu livro mais importante sobre 

o assunto, O animismo fetichista dos negros baianos, no qual ele descreve a liturgia do 

Candomblé, faz um esboço da teologia, apresenta os Orixás e tece comentários sobre os 

oráculos, o transe e a possessão, os ritos fúnebres e as festas públicas.  

 Para Almeida, Oda e Dalgalarrondo (2007), as pesquisas de Nina Rodrigues 

foram animadas por questões que começaram a ser levantadas após a assinatura da Lei 

Áurea, sobretudo no que se refere ao dilema do negro na sociedade brasileira: 

 
[…] o “problema do negro” passa a ser especificamente uma questão 
cientifica, vista pelas lentes da teoria da degenerescência, do determinismo 
climático e das crenças na inferioridade inata da “raça negra” e nos 
malefícios dos cruzamentos étnicos. Diante dessas teorias, os pensadores 
brasileiros viram-se obrigados a refletir sobre o futuro de um país mestiço de 
clima tropical (e, ainda, de uma república nascente sob a sombra da herança 
escravista), reflexão para a qual Nina Rodrigues explicitamente pretendeu 
colaborar (Almeida, Oda e Dalgalarrondo, 2007, p. 35).   

 

 Para Nina Rodrigues (1935), não interessava entrar na “briga de galo” comum 

entre cientistas da época, que se consideravam “deístas ou ateístas”. Ele dizia que seu 

único interesse era “estudar as manifestações religiosas nos ‘domínios do cognoscível’” 

(Nina Rodrigues, 1935, p. 15). Para Rodrigues (1935, p. 99-100), os estados de transe e 

de possessão poderiam ser descritos da seguinte forma: 

 
Como na possessão demoníaca, como na manifestação espírita, o santo 
fetichista pode apoderar-se, sob invocação especial do pai-de-terreiro, ou 
ainda de qualquer filho-de-santo, e por intermédio deles falar e predizer. A 
pessoa em quem o santo se manifesta, que está ou cai de santo na gíria de 
candomblé, não tem mais consciência de seus atos, não sabe o que diz, nem o 
que faz, porque quem fala e obra é o santo que dela se apoderou. Por esse 
motivo desde que o santo se manifeste, o indivíduo que dele é portador perde 
sua personalidade terrestre e humana para adquirir, com todas as honras a que 
tem direito, a do deus que nele se revela. 

 

Almeida, Oda e Dalgalarrondo (2007) colocam em evidência o impasse entre 

“discussão psicopatológica” e “relato etnográfico”. Tais autores resgatam a pesquisa de 

Nina Rodrigues, considerando os apontamentos feitos pelo autor. Eles destacam a 

correlação, feita por Nina Rodrigues, entre o “estado-de-santo” e o “sonambulismo”, 

ambos “provocados por sugestão”. Rodrigues delimita o território do transe, dizendo 

que “é a música, ritmada e monótona, que impele à dança e esta leva ao estado de 

possessão” (Nina Rodrigues, 1935, p. 109); ele faz uma [agressiva] comparação do 
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“batuque dos candomblés” com os métodos da hipnose, que produz “fadiga da atenção” 

– um conceito que remete a Charcot, em Salpetrière. O médico também fala sobre os 

“papéis da sugestão verbal”, devidos à confiança ilimitada que os filhos-de-santo 

depositam no pai-de-terreiro “e em suas palavras mágicas”. Fazendo alusão ao assunto 

exposto acima, Almeida, Oda e Dalgalarrondo (2007, p. 36) consideram que a obra de 

Nina Rodrigues (1935): 

 
considera como típicos da estrutura fenomenológica apresentada nos quadros 
de possessão: alteração qualitativa de consciência causada por sugestão e 
manifestada por estado sonambúlico, modificações nesse estado por meio de 
respostas verbais e físicas dadas às injunções sugestivas feitas por uma figura 
de autoridade, assunção temporária de outras identidades, confusão mental ou 
sonolência, além de grande desgaste físico e amnésia ao sair do processo. 
Além dessa forma “clássica” do estado-de-santo, observa que as 
manifestações poderiam ser frustradas ou incompletas, mas também se 
prolongar em “delírios furioso e duradouro”, o que ele considera “desvios, 
aberrações do verdadeiro estado-de-santo”. 

 
Almeida, Oda e Dalgalarrondo (2007) notam que a psiquiatria e o espiritismo 

pertencem à mesma época, desenvolvem-se no começo do século XX. Assim, 

psiquiatria e espiritismo buscavam legitimar seus espaços de discussão, de 

cientificidade e espaços culturais na sociedade brasileira. A vitória dada a uma das duas 

lhe conferiria o status hegemônico de ciência capaz de explicar tais fenômenos. Tais 

estudos acabaram por causar divergência entre os próprios psiquiatras, tal como 

sinalizado acima.  

Muitos psiquiatras, no decorrer do século passado, aceitaram ter uma visão 

antropológica do fenômeno. Nos anos 1950, eles afirmaram que a religião é “um 

possível agente colaborador no processo de tratamento dos considerados doentes 

mentais” (Almeida, Oda e Dalgalarrondo, 2007, p. 20). Mas foi na segunda metade do 

século XX, que a psiquiatria assumiu uma visão mais antropológica do assunto, 

distanciando-se de uma visão médica biologizante. Hoje o próprio governo brasileiro 

reconhece os Terreiros de Umbanda e Candomblé como parceiros do SUS no 

enfrentamento de uma série de doença27, como hipertensão, depressão, alcoolismo e 

anemia falciforme, entre outras.  

Porém, é precido reconhecer que as ideias de Nina Rodrigues e dos psiquiatras 

que se reuniam no Sudeste e viam o transe/possessão como desencadeador de 

                                                
27  Ver: Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009. Ministério da Saúde. Disponível em: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt0992_13_05_2009.html. 
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“alienação mental” ainda embasam muitas reflexões, sejam do senso comum, ou de 

profissionais de saúde mental, em nossos dias.  

A conclusão da pesquisa de Almeida, Oda e Dalgalarrondo (2007, p. 40) muito 

me interessa, uma vez que os autores fizeram uma síntese bibliográfica sobre “o olhar 

dos psiquiatras brasileiros sobre os fenômenos do transe e possessão”. Para eles: 

 
o olhar dos psiquiatras brasileiros sobre os fenômenos de transe e possessão 
refletiu, ao longo da história da psiquiatria neste país, noções marcadas tanto 
por debates interdisciplinares, de natureza psicopatológica, como por 
disputas sociais e ideológicas referentes ao lugar que se deveria dar às formas 
de religiosidade das classes médias e de segmentos pobres da população. O 
desenvolvimento desses embates revela várias facetas e dimensões da luta 
por hegemonia de distintas concepções sobre a subjetividade humana, 
incluindo aqui a religiosidade e o adoecimento mental. 

 
Conforme Câmara (2005), o transe existe há muito tempo e remete à busca de 

nossos ancestrais por formas distintas de compreensão da vida e da relação com o 

transcendente. Esse autor entende o transe como um estado modificado da consciência e 

faz uma leitura psíquica do mesmo: 

 
Transe é um estado modificado de consciência em que esta se interioriza e 
manifesta vivências habitualmente reprimidas na vigília. Estas vivências são 
atuadas freqüentemente – se o millieu é permissivo – como uma dramatis 
persona. Temos recordações, fantasias, dramas, e também personagens – 
defuntos ou espíritos tutelares –, “entidades” que exercem uma função 
reguladora no grupo social que se reúne em torno desta crença. As 
características psíquicas deste estado são típicas: rapport, sugestionabilidade 
aumentada, estereotipias, literalismo, exibicionismo ou teatralismo etc., 
(Câmara, 2005, p. 619). 

 
 No que se refere ao olhar da psiquiatria, Gonçalves (2008) faz uma análise 

histórica sobre o transe e a possessão. Essa autora vai dizer que, devido à ascensão das 

teorias freudianas no começo do século XX, o transe e a possessão ganharam um status 

dentro da histeria, compreendida como conflito psicológico. Ela prossegue, 

acompanhando o processo histórico do transe e da possessão segundo as classificações 

diagnósticas conferidas pela Associação Mundial de Psiquiátrica (WPA). Foi a partir da 

3ª edição do Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders (DSM III), publicado 

pela Associação Psiquiátrica Americana em 1980, segundo a autora, que o transe e a 

possessão passaram a ser considerados estados dissociativos, abandonando o grupo das 

histerias.  

 Durante o período em que as teorias psicanalíticas dominavam as explicações do 

fenômeno, o transe e a possessão eram compreendidos como neurose histérica. No 
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DSM-I (1962) e no DSM-II (1968), o transe e a possessão não formavam uma categoria 

própria, como passaram a fazer no DSM-III. O DSM-IV, foram denominados 

Transtorno de Transe Dissociativo e Transtorno de Transe de Possessão (Gonçalves, 

2008). 

 Gonçalves (2008) menciona que, no DSM-III-R (terceira edição revista, 

publicada em 1987), aparece uma categoria denominada Distúrbio Dissociativo sem 

outra especificação. A autoria situa que a nomenclatura, embora não mencione o transe 

e a possessão, deixa em aberto a questão, ou seja, uma pessoa que está sob o efeito de 

um transe e/ou possessão seria facilmente enquadrada nessa classificação. O transe e a 

possessão foram vistos desde o DSM-I como patologias e isso permanece nos dias 

atuais. Como foi dito anteriormente, é a partir do DSM-III que as patologias mentais 

ganham vigor biologizante, enquadrando os distúrbios dissociativos. A partir do DSM-

IV, a psiquiatria biológica chega ao apogeu e os diagnósticos de distúrbios dissociativos 

aumentam absurdamente.  

 O olhar da psiquiatria atual, biologizante e medicamentosa, insere o transe e a 

possessão na categoria classificatória de distúrbio dissociativo. Nos dias atuais, um 

psiquiatra diagnostica como patologia alguém que apresenta qualquer experiência de 

transe e possessão. A partir dessa leitura médico-biológica, podemos concluir que a 

“patologia” do transe e da possessão certamente possui tratamento com medicação 

própria.  

 Spanos (1979), citado por Gonçalves (2008), vai dizer que o transe é 

“comportamento aprendido”, que o individuo vivencia a partir do meio cultural no qual 

está inserido. Spanos (1979) considera que o transe não é derivado de estados alterados 

da consciência, mas sim decorre de tarefas direcionadas a receber legitimação social. Há 

nisso tudo um grau de aceitação por parte do indivíduo, ou seja, para ser aceito pelo 

grupo no qual está inserido, ele necessita comportar-se segundo as expectativas vigentes 

no grupo. Gonçalves (2008), por sua vez, critica a teoria “sócio-cognitiva” e/ou “sócio-

psicológica” de Spanos (1979). 

 Gonçalves (2008) levanta questões em torno das abordagens neurofisiológicas 

acerca do transe. Essas abordagens observam as excitações do sistema vestibular – 

responsável pela estabilização da imagem na retina, ajuste postural e orientação 

gravitacional – apresentadas no corpo de um indivíduo em estado de transe 

desencadeado por ritmos, sons e música. O estado de transe, segundo a autora, seria 

desencadeado por uma série de posições corporais diferentes adotadas pelos 
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participantes. A autora chega à conclusão de que os avanços das neurociências e da 

psiquiatria ampliam o campo de pesquisa e possibilitam o acesso ao tratamento de 

pacientes graves. No entanto, os exageros que se descortinam dessas abordagens 

cientificistas acabam por condenar muitas vezes a compreensão da subjetividade “em 

simples substratos neurofisiológicos, ou da maciça patologização de fenômenos 

complexos da experiência humana” (Gonçalves, 2008, p. 106).    

 As ausências de leitura “psi” na antropologia devem-se à própria psiquiatria e à 

psicologia, que se fecharam em si mesmas. Barros (2010), referindo-se aos estudos do 

fenômeno do transe e da possessão no Brasil, no começo do século XX, vai dizer que a 

psiquiatria e a psicanálise, pioneiras desses estudos, não foram competentes o suficiente 

para manter o diálogo com o fenômeno. A autora indaga o receio que existe nas análises 

psicológicas de tais fenômenos, uma vez que tais análises são por demais etnocêntricas 

e patologizantes, fundadas na ideia do fortalecimento do “eu”. Para Barros (2010, p. 

73), deve-se tomar o cuidado de não reduzir o fenômeno do transe a “explicações e 

traduções psíquicas”.   

 Alguns trabalhos clássicos são de fundamental importância para este tópico. 

Lewis (1971, p. 51), um clássico da antropologia, afirma que “a possessão não precisa, 

necessariamente, vir acompanhada de transe e abarca uma gama muito mais ampla de 

fenômenos”. O autor parte de uma abordagem estrutural-funcionalista clássica, na obra 

Êxtase religioso, e dissocia transe de possessão, admitindo que a possessão pode 

acontecer sem o transe. Seu trabalho revela certa ambiguidade, que acaba imprimindo 

uma diversidade de definições para o conceito de transe ou êxtase, para usar termo 

escolhido pelo autor: para Lewis (1971, p. 250), o êxtase [transe] pode ser “um agudo 

grito de protesto contra os membros mais afortunados da sociedade” e “uma estentórea 

voz de comando, a linguagem da autoridade legítima em torno da qual o homem de 

substância compete pelo poder”.  

Lewis (1971) afirma que escravos, mulheres, servos e todo tipo de “inferiores 

estruturais” organizam-se em cultos específicos, denominados de “culto periférico”. No 

“culto periférico”, os partícipes incorporariam espíritos inferiores, da mesma condição 

social dos participantes. Para o autor, nos “cultos periféricos”, o transe é possível em 

função da condição social dos seus participantes – uma posição que os torna vulneráveis 

à histeria. 

O transe deriva da submissão dos participantes a sistema sociais opressores ou a 

processos naturais hostis, por exemplo, os que envolvem participantes das “religiões de 
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moralidade principal” (Lewis, 1971, p. 43). Podemos situar, entre as “religiões de 

moralidade principal”, o kardecismo, em que espíritos elevados e possuídos de 

moralidades reforçam a subordinação dos adeptos à ordem vigente, acentuando a 

inferiorização das camadas mais pobres e um certo status daqueles considerados 

merecedores. A ideia de que os pobres têm um karma a cumprir na Terra explica bem o 

que autor estabelece a partir deste conceito. Lewis (1971), com sua visão estrutural-

funcionalista clássica, refere-se a “religiões extáticas”28 como expressões de uma “teoria 

de compensação”, que ocorre através dos cultos de privações. 

Lewis (1971) e Eliade (1992), ao abordar o transe e suas manifestações, 

diferenciam-se em um único aspecto. Enquanto Eliade desenvolve questões em torno da 

manifestação (hierofania) do sagrado, Lewis encarrega-se de vasculhar em 

profundidade o êxtase. As semelhanças estão no fato de que tanto um, quanto outro 

entendem que o sagrado se dá a conhecer, seja via manifestação, seja via êxtase. 

Hierofania e êxtase estão interrelacionados, fazem parte um do outro, explicam-se e se 

encontram. O que me escapa é que a possessão é elemento do transe, no sentido de que 

transe e possessão ao mesmo tempo podem ocorrer, assim como transe sem possessão e 

possessão sem transe.  

 No que se refere ao êxtase, a possessão aparece na relação de unidade entre o 

crente e a divindade. Trata-se de sentir a presença de deus e ser habitado por essa 

presença. Mas conforme Lewis (1971), no êxtase, não há possessão, não existe uma 

desapropriação da personalidade e do corpo para dar lugar ao divino, a fim de ser seu 

aparelho. Já no transe, há possessão, quando literalmente um deus, um espírito, um 

encantado toma por inteiro o crente, ocorrendo uma mudança de comportamento. A 

proposta de Lewis (1971) é excludente e reducionista, uma vez que o mesmo restringe o 

transe/possessão ao indivíduo desprivilegiado socialmente, que o vê como forma de 

ganhar status e prestígio.  

 Heusch (1971), referindo-se ao transe, associa-o à infelicidade e à desgraça, cuja 

consequência é a doença. O autor considera que as práticas religiosas das sociedades 

arcaicas, especificamente o rito, são uma resposta à desgraça e ao fracasso. Para ele, 

religião e nosologia então de mãos dadas. O transe seria assim uma resposta à 

                                                
28 Conforme Cavalcanti (2008, p. 3), “religiões mediúnicas, religiões de possessão, ou religiões extáticas 
são classificações das religiões que focalizam a relação/tomada do corpo humano com/por uma força 
espiritual. Agrupam-se, desse modo, fenômenos culturalmente recorrentes, presentes em inúmeras 
sociedades, tanto primitivas, como modernas, bem como na própria tradição cultural ocidental”.  



142 
 

enfermidade. Nesse sentido, a possessão constrói sistemas simbólicos, produzindo a 

doença mental, uma forma de resistência da própria inércia, do próprio adoecimento do 

corpo. Para o autor, “o transe pode aparecer como o aspecto cultural da doença mental 

(...) ou, pelo contrário, em virtude de uma inversão radical que fundamenta o campo 

estrutural, como o instrumento generalizado da ação terapêutica” (Heusch, 1971, p. 

294).  

 Transe e êxtase, e consequentemente possessão, não são a mesma coisa, afirma 

Rouget (1980). Esse autor entende que o êxtase estaria relacionado a “privação 

sensorial, silêncio, solidão e imobilidade”, já o transe tem a ver com a “superestimação, 

o barulho, o movimento e a sociedade dos homens”. Ainda para Rouget (1980), o êxtase 

estaria para o devoto dos Orixás que, ao ir a uma festa, vislumbra com clamor os 

deuses, enquanto o transe estaria para o iniciado, o possuído.  

 Para Rouget (1980), o êxtase ocorre em completa imobilidade, no silêncio e na 

solidão, não há crises, não há alucinações, não há nada que retire o sujeito do seu eixo. 

O êxtase é extático, ele toma o indivíduo de sobressalto, colocando-o em um ponto fixo, 

no qual ele fica imóvel. Já o transe possui movimento, a música e o som favorecem o 

desencadeamento da crise. Ele geralmente ocorre em presença de pessoas sem 

alucinações. O autor segue dizendo que tanto o êxtase, quanto o transe acontecem 

dentro de um ritual específico, com pessoas comuns e que professam a mesma fé.  

 Referindo-se à possessão, Rouget (1980) vai dizer que se trata de um 

comportamento socializado. Na possessão, uma mudança ocorre no indivíduo, sua 

personalidade usual, que compõe seu comportamento cotidiano, transfere-se para a 

divindade. A divindade usa o corpo do possuído à sua maneira, desencadeia uma série 

de outros comportamentos que nada têm a ver com seu comportamento cotidiano. Essa 

alteração da atividade psíquica é, segundo o autor, o transe.  

 Lapassade (1990) entende que o êxtase é uma categoria do transe. O autor 

também fala em transe extático, referindo-se aos estados de privação sensorial e aos 

sinais de experiência interior intensa, que podem ser comuns a um coletivo (a várias 

pessoas), justamente por serem extáticos. São muitos os elementos que podem induzir o 

transe extático: técnicas relacionadas à postura e à respiração, mantras como os 

utilizados pelos monges budistas, cujo teor repetitivo pode conduzir o praticante a um 

estado de transe, danças e drogas psicotrópicas, entre outros. O autor afirma que transe é 

a “consciência modificada, caracterizada por uma mudança qualitativa da consciência 
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ordinária, da percepção do espaço e do tempo, da imagem do corpo e da identidade 

pessoal” (Lapassade, 1990, p. 19). 

O transe extático é acompanhado de êxtase, momento em que o crente dispensa 

a si mesmo para encontrar uma sensação de bem-estar que o habita. Dá-se o nome de 

deus a essa sensação de bem-estar. Os relatos de Santa Tereza de Jesus (1983, p. 236) 

sobre sua experiência de êxtase dão notícia disso: 

 
Via um anjo perto de mim […] sob forma corporal, o que não costumo ver 
senão muito raramente. […] nesta visão o Senhor quis que assim o visse: não 
era grande, senão pequeno, formosíssimo, o rosto tão incendido, que deveria 
ser dos anjos que servem muito próximos de Deus, que parecem abrasar-se 
todos. […]. Via-lhe nas mãos um comprido dardo de ouro. Na ponta de ferro 
julguei haver um pouco de fogo. Parecia algumas vezes metê-lo pelo meu 
coração a dentro, de modo que chegava às entranhas. Ao tirá-lo tinha eu a 
impressão de que as levava consigo, deixando-me toda abrasada em grande 
amor de Deus. Era tão intensa a dor, que me fazia dar os gemidos de que 
falei. Essa dor imensa produz tão excessiva suavidade que não se deseja o 
seu fim, nem a alma se contenta com menos do que com Deus. Não é dor 
corporal senão espiritual, ainda que o corpo não deixe de ter sua parte, e até 
bem grande. É um trato de amor tão suave entre a alma e Deus, que suplico à 
sua Bondade o de provar a quem pensar que minto. 

 

Maués (2003) vê o transe, a possessão e o êxtase como estados de alteração da 

consciência. O autor considera que estados alterados da consciência têm sido 

investigados em várias sociedades humanas, entendendo o quanto é complexo nomear 

as diversas maneiras com que esse fenômeno se apresenta. Segundo o autor, definição 

nenhuma faz esgotar a problemática em torno desse conceito. Referindo-se à possessão, 

o autor argumenta: 

 
“Possessão'' é, pois, o termo que expressa a crença das pessoas relativa a 
determinados sintomas manifestados por alguém que acredita e/ou de quem 
se diz ter tido o corpo invadido ou tomado por alguma entidade espiritual ou 
de alguma outra natureza que permita esta forma de intrusão. O 
comportamento dessa pessoa “possuída” pode ser descrito (numa versão um 
tanto “behaviorista”) como uma forma de “transe”, na qual se pode distinguir 
um tipo “hipercinético” (de caráter mais espetacular e agitado), diferente do 
que se pode chamar de transe “hipocinético”, que é mais calmo e está 
frequentemente associado, sobretudo, ao chamado misticismo (Maués, 2003, 
p. 18). 

 

 Ter Haar (1999) citado por Maués (2003), referindo-se à experiência da 

possessão na Igreja Católica, analisa o equívoco e a confusão. O autor entende que, por 

trás da dificuldade dos católicos de entender a possessão e aceitar que existe possessão 

na Igreja, está a crença no mal e em coisas maléficas. Ter Haar (1999) chama a 

experiência da possessão de êxtase, como forma de nomear o estado pelo qual os fiéis 
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passam, quando são tomados pelo Espírito Santo. Se eles são tomados pelo Espírito 

Santo, como costumam dizer, pode-se também afirmar que o corpo que foi habitado por 

um espírito de possessão.  

 
[...] para a cultura ocidental, em cuja tradição está situada a Igreja Católica, a 
possessão por espírito tornou-se um assunto delicado. As crenças ocidentais 
geralmente consideram a possessão por espírito como involuntária, uma 
experiência maléfica, que deveria ser evitada, se possível. Na fala comum, 
essa atitude negativa se reflete na maneira como as pessoas se referem a 
respeito de alguém que está “possuído”, significando um estado de histeria, 
agindo como louco, tendo perdido, em geral, o controle de si mesmo [...]. 
[Por outro lado, as] referências ao demônio ou a outros espíritos indicam que 
tal pessoa é um perigo para a sociedade. O significado negativo emprestado à 
possessão por espírito é aparente na Bíblia. Toda vez que ela é mencionada, 
no Novo Testamento, invariavelmente refere-se a maus espíritos, 
particularmente ao diabo. A maneira adequada de lidar com tais espíritos é 
expulsá-los. Quando surge um bom espírito (o Espírito Santo), a Bíblia usa 
um vocabulário bem diferente, para enfatizar a natureza positiva da crença 
em tal possessão. Por exemplo, no Pentecostes, as pessoas estão “cheias” do 
Espírito Santo e “falam em línguas”, enquanto no caso de um espírito “mau” 
ou “impuro” usa-se o termo “possessão”, e as manifestações do espírito são 
vistas como sinais de seu comportamento inadequado [...]. Os cristãos no 
Ocidente usualmente se referem à presença do Espírito Santo numa pessoa 
em termos de um “êxtase” religioso, ao invés de uma “possessão”, a qual é 
pensada com uma conotação negativa. Esta associação negativa com a 
presença de espíritos não é exclusiva da Cristandade, e pode ser observada 
em outras religiões de natureza dualista. Elas fazem uma distinção absoluta 
entre bem e mal e, como resultado, entre possessão por um espírito que é 
absolutamente bom e por outro que é absolutamente mau. Aos olhos dos 
crentes, a possessão por um é uma experiência completamente diferente da 
possessão por outro, não havendo nada em comum entre esses espíritos (Ter 
Haar, 1999, p. 117-118 apud Maués, 2003, p. 20. Tradução do autor). 

 

 Aubrée (1996 apud Maués, 2003), em estudos sobre o transe inspirados por 

Rouget, problematiza as conceptualizações de uma diferença entre transe e êxtase. Para 

essa autora, o fenômeno do transe possui elementos culturais e psicofisiológicos. No 

que se refere ao êxtase, ela afirma:  

 
[…] noção muito empregada no meio cristão, [diferencia-se] tanto pelos modos 
de indução, quanto pelos estados psicofisiológicos que [o caracterizam em 
relação ao transe] e, pode-se acrescentar, pelo simbolismo expresso por aqueles 
que o vivenciam. De fato, o êxtase, quer esteja relacionado à mística cristã, 
xamânica ou espírita, é sempre descrito como uma saída de si, geralmente 
segundo uma dinâmica de viagem, enquanto que o transe corresponde sempre à 
descida de uma divindade ou de um espírito na pessoa (Aubrée, 1996, p. 175 
apud Maués, 2003, p. 20. Tradução do autor). 

 

A partir disso, Maués (2003, p. 20) afirma que “a indução ao transe passa pelo 

ruído e pela agitação: ela requer a presença de outros, enquanto o êxtase surge na 

imobilidade e no silêncio da solidão”. Aubrée (1996 apud Maués, 2003, p. 20) retoma 
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Rouget ao definir o transe como “uma superestimulação sensorial, uma dissociação da 

consciência que não permite memorizar a experiência e, enfim, uma ausência de 

alucinações”. No que refere ao êxtase, a autora toma emprestadas as idéias de George 

Lapassade, para dizer que há “uma consciência clara do que se passa e, em 

consequência, a possibilidade de recordar (cf. os místicos cristãos), assim como de 

frequentes alucinações” (Aubrée, 1996 apud Maués, 2003, p. 21). 

Cancone (1987) distingue o transe da possessão, embora reconheça que elas 

quase sempre são usadas como sinônimos. Esse autor parte do pressuposto de que, em 

algumas regiões do Brasil, o transe e a possessão são mais aceitos do que em outras. O 

autor entende o quão complexa é a temática, até porque envolve questões em torno da 

normalidade, uma vez que o transe e a possessão, como já vimos anteriormente, são 

com frequência classificados como casos psiquiátricos, distúrbios mentais e/ou doenças 

mentais. Conforme Cancone (1987, p. 93): 

 
[...] pensando apenas em termos brasileiros, podemos dizer sem susto que as 
formas de considerar e aceitar tais problemas varia extremamente, não apenas 
de região para região do país, como de um estrato para outro da população. 
[...] nos grupos onde o transe e a possessão são freqüentes, tais fenômenos 
fazem parte, por assim dizer, do cotidiano e se inserem profundamente no 
universo das crenças dos grupos sociais que os cultivam, tendo uma 
significação muito especial tanto para o grupo [...] como para o individuo, 
dando-lhe um novo significado a existência. 

  

 Barbara (2002) considera o transe um fenômeno do ser humano, representado 

nas diversas culturas. A autora parte do pressuposto de que o transe é algo presente na 

vida das pessoas. Pode-se desencadear o transe em diversas situações, não 

necessariamente religiosas, da vida. A possessão implica em um “comportamento 

identificatório”. Há no fenômeno um saber que perpassa o corpo e constitui as relações 

do indivíduo com seu próprio corpo, assim como uma produção do que é ser pessoa.  

 O transe é, em si, um estado profundo de meditação, no qual os limites do 

externo e do interno se dissipam, um momento em que o indivíduo se integra ao mundo 

e o mundo se integra ao indivíduo. Para Barbara (2002), o transe é uma experiência que 

se consolida na compreensão do corpo que, em momentos especiais, experimenta uma 

ampliação da consciência ordinária.  

 Para Oliveira (2008), o transe e a possessão podem ser vistos à primeira vista 

como um afastamento. Porém, eles são “uma das poucas formas de nos livrarmos dessa 

condição (de afastado), nos recolocando novamente em contato com sensibilidades 
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perdidas, desligadas por nosso organismo para uma proteção contra os ataques” 

(Oliveira, 2008, p. 28).  

 Georges Bataille (2004 apud Oliveira, 2008) afirma que o transe e a possessão 

são fenômenos de pequena morte. Giorgio Agamben (1998 apud Oliveira, 2008) refere-

se ao transe como um radical processo de subjetivação e dessubjetivação. O autor 

considera que, no transe e na possessão, há uma zona de passagem do humano ao 

inumano. Para ele, o transe e a possessão trariam a tona o aspecto animal do sujeito 

esquecido pelo processo civilizatório (Agamben, 1998 apud Oliveira, 2008, p. 27).  

 O transe/possessão tem um aspecto teatral, em que os espíritos se adaptam aos 

humanos. Essa adaptação dos espíritos aos humanos tem a ver com um processo de 

aprendizagem, segundo Lacan (1999). Referindo-se ao aspecto teatral do transe, em 

comentário sobre a obra de Michel Leiris (1996), Lacan (1999, p. 350) pontua: 

 
[...] vê-se claramente como episódios de transe de consistência incontestável 
aliam-se, casam-se perfeitamente com o caráter externamente tipificado, 
determinado, esperado, conhecido, pré-situado, dos chamados espíritos, que 
supostamente se apoderam da subjetividade dos personagens que são sede de 
todas essas manifestações singulares. 

 

 Lacan (1999) situa o transe/possessão a partir da ordem do desejo, há 

implicações do sujeito nos significantes que se inscrevem em tal fenômeno. Tais 

inscrições instauram-se no corpo desse sujeito. Para o teórico, o transe/possessão escapa 

à assimilação e/ou a imitação, organizando-se a partir do desejo que se encarrega de 

produzir significantes. O psicanalista vê o transe e a possessão como significantes. 

 
A possessão, com tudo o que ela comporta de fenômenos poderosamente 
inscritos nas emoções, num patético em que o sujeito fica inteiramente 
possuído durante o tempo da manifestação, é perfeitamente compatível com 
toda a riqueza significante ligada à dominação exercida pelas insígnias do 
deus ou do espírito. Tentar inscrever a coisa na série da simulação, da 
imitação, e outros termos dessa espécie, seria criar um problema artificial 
para satisfazer as exigências de nossa própria mentalidade. A identidade 
mesma da manifestação desejante com suas formas é totalmente tangível ali 
(Lacan, 1999, p. 350 apud Pellicciari, 2008, p. 43). 

 
Leiris (1996; ver também Godoy, 2012) confere uma abordagem estética ao 

transe, tomado por ele a partir de uma perspectiva teatral. Estética é, em sua visão, um 

fenômeno da vida cotidiana. O autor parte do pressuposto de que há no transe e na 

possessão uma elaboração coletiva entre o indivíduo e o mundo e entre o eu e o outro. O 

autor vai falar do “teatro vivido” e do “teatro interpretado” como uma negação do 
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sujeito e da noção ocidental de pessoa, presentificada nos deuses/espíritos que descem 

aos corpos das pessoas, como “um tipo de vestuários de personalidades” (Leiris, 1996 

apud Godoy, 2012, p. 950). 

Nos conceitos de “teatro vivido” e “teatro interpretado”, apresentados por Leiris 

(1996), é forte a presença de processos identificatórios, que se notam desde a 

gestualidade apreendida, até uma série de movimentos que se compõem de uma 

dimensão mimética, capaz de revelar um jogo interpretativo de papéis e antecipar a 

manifestação dos deuses. A presença dos deuses, segundo Godoy (2012, p. 22), está 

muito além da simples encenação. Ela altera o curso da vida das pessoas, “seja para 

aumentar o peso de um ato ou de uma declaração, dando-lhe prestigio, ou para justificar 

uma má conduta social”. 

Conforme Godoy (2012), a teatralidade presente no transe e na possessão é 

interditada, para que a estrutura lógica que legitima a construção dos sentidos não se 

perca e os seres sagrados ali presentes possam estar verdadeiramente presentes. Quando 

a pessoa no transe/possessão é colocada em causa, é a dimensão do evento em si que a 

impossibilita de inventar “as cenas nas quais ela será a protagonista” (Godoy, 2012, p. 

23).  

O transe e a possessão são uma mentira compartilhada, os participantes 

indagam, contestam e percebem as contradições desses fenômenos. Por isso, segundo 

Godoy (2012), ao falar de tais fenômenos como “teatro interpretado”, Leiris (1996) 

refere-se aos casos em que os próprios adeptos duvidam da realidade da possessão. 

Leiris (1996) é pioneiro nos estudos do transe e da possessão “como um sistema lógico 

em si mesmo que não precisava ser julgado ou traduzido para o referencial dualista 

ocidental, conhecido pela valorização da individualidade, cuja coerência deve ser 

demonstrada pela unicidade do eu, tanto no plano mental quanto no corporal” (Godoy, 

2012, p. 23).   

A possessão é a tomada do corpo humano pelas divindades que substituem, 

através do transe, a personalidade do possuído. Godoy (2012) observa o papel da 

estética em tais fenômenos, argumentando que o ritual, os cantos, as danças, as vestes e 

acessórios se encarregam de realizar o apagamento da pessoa (“ator”), em função da 

divindade que ganha a cena através do transe/possessão do corpo.  

Para Godoy (2012, p. 19), “a possessão é um sistema de relações possibilitadas 

pelo transe”. Além disso, no transe, “o homem realiza uma viagem até o mundo dos 

espíritos, de modo que seja possível a coexistência da pessoa e da divindade em um 
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mesmo corpo” (Godoy, 2012, p. 19). Há diversos cultos de transe/possessão e eles 

devem ser compreendidos de forma autônoma, conforme as fases que envolve: 

“preparação, desencadeamento, plenitude, resolução” (Godoy, 2012, p. 20). Essas fases 

têm a ver com a experiência do participante. De acordo com a autora: 
 

O transe é uma conduta socializada que acomete indivíduos susceptíveis de 
serem invadidos por um acontecimento emocional (possessão) submergente a 
seu estado normal, cuja interpretação – desse acontecimento – assinala a 
vontade ou a presença de um espírito/divindade. Uma vez estabelecida esta 
relação, visa-se domesticar a manifestação do espírito para que assim se 
instaure um modo de comunicação por meio da identificação da pessoa em 
transe com a divindade tida como responsável pela possessão. Essa relação é 
teatralizada via conduta identificatória estabelecida espontaneamente ou 
através de aprendizagem (Godoy, 2012, p. 20). 

 
 
 Já faz tempo que estudiosos do transe e da possessão vêm entendendo o 

fenômeno como alteração da consciência. Tais pressupostos, marcados no senso 

comum, levam muita gente a acreditar que pessoas em estados alterados da consciência, 

como o transe e a possessão, estejam possuídos por algum demônio ou ser do mal. Ao 

perguntar a pessoas sem formação sobre o tema o que pensam sobre o assunto, elas são 

unânimes em responder: “a pessoa é doente né”, “possuída por alguma força maligna”, 

“eu acho que é algo demoníaco”. Tais opiniões alicerçaram-se na cultura, sobretudo 

pela forte presença dos pressupostos judaico-cristãos no pensamento das pessoas.  

 Quando o assunto se descortina em torno do Candomblé e da Umbanda, as 

pessoas tendem a fazer afirmações um tanto quanto esdrúxulas: “há essas pessoas são 

do mal”, “são pessoas que têm o mal em si”, “pessoas demoníacas, o demônio usa do 

corpo delas”, “sangue de Jesus, essas pessoas pertencem ao encardido e vão queimar no 

fogo do inferno”. Considerando-se que mais de 20% da população brasileira 

correspondem a adeptos de religiões mediúnicas e/ou espíritas, faz-se necessário propor 

um entendimento menos enviesado do tema. Quando ao Candomblé, Prandi (2004, p. 

227) esclarece que:  
 

Em 1991, o candomblé já tinha conquistado 16,5% dos seguidores das 
diferentes denominações de origem africana. Em 2000, esse número passou a 
24,4%. O candomblé cresceu para dentro e para fora do universo afro-
brasileiro. Seus seguidores declarados eram cerca de 107 mil em 1991 e 
quase 140 mil em 2000, o que representa um crescimento de 31,3% num 
período em que a população brasileira cresceu 15,7%. 

 
 A maioria dos estudos sobre o transe e a possessão como alteração da 

consciência contribuíram mais para a patologização do transe no Candomblé e na 
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Umbanda, do que para sua compreensão. É justamente para oferecer outra 

compreensão, que permita questionar o argumento da alteração da consciência, que 

proponho analisar o conceito de transe místico no Candomblé. Conforme mencionado, 

esse conceito foi cunhado pelo antropólogo francês Roger Bastide, que via o transe 

como algo maior do que um estado alterado da consciência.  

 São bem diversificados os entendimentos do transe, da possessão e do êxtase. 

Mais do que empreender uma diferenciação minuciosa entre esses conceitos, 

procuramos examinar a noção de transe místico (Bastide, 1973). Ao mencionar o transe, 

estaremos nos referindo ao transe com manifestação de possessão, ou seja, ao transe de 

possessão. E o termo “transe de possessão” tem equivalência no conceito de transe 

místico. No Candomblé, há transe acompanhado de possessão, visto que os processos 

desencadeados no espaço do terreiro vão além de uma mera manifestação mediúnica. O 

iniciado em transe transforma-se no Orixá e é acolhido dessa forma pela comunidade – 

que também justifica o uso da palavra “místico”. Porém, há transe sem possessão, por 

exemplo, nos estados diferenciais do bàbálorixá e da iyálórixá durante a consulta ao 

oráculo, às ekedes e aos ogan em seus respectivos oficios, como também o estado lai-lai 

dos bàbáláwos, que é uma espécie de transe sem possessão.  

Resumidamente, essa revisão bibliográfica buscou estabelecer as bases para 

um debate sobre as várias formas de compreensão do transe. Agora, é possível um 

aprofundamento sobre o transe no Candomblé e suas múltiplas facetas, com vistas a 

ampliar possibilidades de entendimento, sobretudo a partir do conceito de transe místico 

de Roger Bastide, em confronto com a abordagem de outros autores.  

 

3.2 - Transe no Candomblé: o transe místico de Roger Bastide  
 

 Já faz muito tempo que o transe no Candomblé é discutido nas Ciências 

Humanas. No começo do século XX a antropologia, a sociologia, a psiquiatria, a 

psicologia e a psicanálise contribuíram com uma série de estudos sobre o fenômeno do 

transe, muitos dos quais encampando uma série de pressupostos racistas, 

preconceituosos e eurocêntricos, que não podem ser ignorados. E o ritual do transe é um 

dos fenômenos mais pesquisados em meio aos estudos sobre Candomblé no Brasil.  

 Neste tópico, procuraremos abordar não somente o conceito de transe místico, 

de Bastide, mas também a visão de outros autores sobre o transe no Candomblé. Meu 

interesse é apresentar abordagens para o tema e estabelecer aproximações e 
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distanciamentos em relação ao entendimento de Bastide. Seguindo as pegadas do 

próprio Bastide, procurei manter a interface entre antropologia, sociologia, psicologia e 

psiquiatria. Bastide acreditava que era necessário um estudo minucioso do 

transe/possessão que abarcasse pontos de vistas distintos. O antropólogo pensava em 

analisar o transe como um “sistema de transformação”, conforme conceito de Lévi-

Strauss, que permitiria ordenar diferenças em um eixo contínuo. Referindo-se a isso, 

Bastide (2016, p. 127) propõe 

  
Que esse sistema não seja um simples agregado de pontos de vistas 
coexistentes – psiquiátrico, psicológico, sociológico, antropológico –, no qual 
se tente unir discursos diferentes. É preciso construir um “objeto” cientifico 
único, em que os distintos fios da trama formem uma túnica sem costuras. 

 

 Sem sombra de dúvida, a pesquisa de Nina Rodrigues sobre o Candomblé e o 

transe foi fundamental para Roger Bastide. As  contribuições descritivas do primeiro, 

sobretudo no que se refere à liturgia do Candomblé, permitiram ao segundo desenvolver 

uma perspectiva original sobre o transe.  

Os primeiros autores brasileiros que se propuseram a pensar as questões em 

torno do transe nos terreiros de Candomblé foram Nina Rodrigues e Arthur Ramos. Eles 

eram médicos formados em escolas cujas bases epistemológicas eram o positivismo, o 

eurocentrismo e o determinismo evolucionista. Influenciados pelo modelo etnocêntrico, 

seguindo as pegadas de Charcot, tais cientistas viram no transe mediúnico grandes 

semelhanças com a histeria e/ou a esquizofrenia (surtos psicóticos). O transe nos 

terreiros de Candomblé foi alvo de um processo permanente de patologização, 

sustentado por idéias reducionistas. Tais estudos contribuíram para a marginalização das 

religiões de matriz africana.  

Para Nina Rodrigues (1932), há no transe dos adeptos do Candomblé 

mecanismos mentais patológicos. O autor entende que o fenômeno do transe tem valor 

psicológico positivo por ocasionar efeitos catárticos e que seu formato ritualizado 

mantém os pais de santo no controle do grupo religioso. Para ele, tais manifestações 

correspondem às necessidades originais dos adeptos, definidas por ele como 

“necessidades primitivas”, que o autor considerava que não deveriam ser reprimidas. 

Nosso interesse pelo trabalho realizado por Nina Rodrigues (1932) está no fato 

de, no final do século XIX (1896), o autor ter proposto realizar estudos sobre as 

manifestações religiosas dos negros africanos e afro-brasileiros que viviam às margens 
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da sociedade. Para esse médico, era necessário controlar as religiões mediúnicas, cujos 

líderes teriam a sanidade mental comprometida. Embora ele acreditasse na necessidade 

do controle médico para preservar a saúde mental, era totalmente contrário à repressão 

policial. Segundo o autor, bastava educar os praticantes da religião, para evitar que eles 

seduzissem a sociedade. Nina Rodrigues pode ser considerado o arauto dos estudos 

africanistas, mas uma ampliação do rigor científico nas pesquisas sobre o mundo dos 

Candomblés deve-se a Arthur Ramos, com contribuições fundamentais de Edison 

Carneiro e René Ribeiro.     

 Bastide (1973), por sua vez, concebe o transe no Candomblé como transe 

místico. O termo místico refere-se ao entendimento do antropólogo sobre as 

complexidades desse transe. Roger Bastide caracteriza o Candomblé como uma religião 

de contato entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. O antropólogo diferencia 

as religiões africanas das religiões ocidentais. Para ele, nas religiões ocidentais é o 

homem, através de um esforço geral, que se eleva até Deus, enquanto nas religiões 

africanas, ou como ele mesmo diz “religiões chamadas primitivas”, são as divindades 

que tomam os corpos dos adeptos (Bastide, 1973).  

 Transe místico corresponde ao processo de tomada dos “cavalos” pelas 

divindades – os Orixás. O antropólogo afirma que “os negros em transe místico tornam-

se os cavalos dos deuses” (Bastide, 1973, p. 293). Bastide não equaciona transe e 

possessão, mas situa o êxtase e a possessão como estágios do transe. O transe místico de 

Bastide seria exatamente o ápice de um processo que culmina na possessão, mas que 

começa na devoção, na adoração e no culto ao Orixá. Nesse sentido, a iniciação é 

fundamental para pensar o transe místico de Bastide. O antropólogo visualiza uma 

disciplina no transe místico, que ele diferencia do transe selvagem. O autor diz que 

 
[...] os fenômenos de possessão são geralmente o apanágio de indivíduos 
especializados, votados à adoração ou ao culto divino, formando confrarias 
místicas, nas quais se entra por iniciação e que comportam graus 
hierárquicos. Os iniciados não sofrem a possessão a qualquer hora ao acaso 
da vida cotidiana; o transe que os acomete e os agita é um dos momentos da 
festa religiosa, da cerimônia sagrada, candomblé ou xangô ou macumba 
(Bastide, 1973, p. 293).  
 

 É importante frisar que Bastide buscar compreender o transe no Candomblé de 

Rito Nagô a partir do que ele chama similitudes. Ele faz uma leitura comparativa entre a 

vida mística nas tradições judaico-cristã e islâmica e nas religiões africanas. Ao 

conceber o transe místico do Candomblé, o autor parte do misticismo cristão para 
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conceber o misticismo africano. Enquanto o misticismo cristão é empregado de vida 

interior, o misticismo africano é carregado de gestualidade. Bastide chama de 

“linguagem dos gestos” a comunicação disciplinar que o transe no Candomblé Nagô 

desencadeia. Segundo o antropólogo, a “linguagem dos gestos” é, ela própria, uma 

comunicação.  
 

o misticismo africano possui nuances, meias-tintas, linhas melódicas, e há 
entre os iorubas ou os fons toda uma civilização do afeto, ao lado da 
civilização da madeira gravada e dos bronzes do Benin. O negro, sem dúvida, 
não se abandona à introspecção como uma Santa Tereza para nos descrever 
as diversas moradas do seu “castelo interior”. Para isso, falta-lhe a escrita. 
Ele, contudo, possui outra linguagem, que lhe permite exprimir a riqueza ou a 
complexidade de sua alma anelante entre os braços dos deuses: é a linguagem 
dos gestos (Bastide, 2016, p.95).   

 

 Há, no exercício de similitudes de Bastide, controvérsias. O antropólogo afirma 

que o transe “não é unicamente um fenômeno psicológico, e sim um rito enquadrado 

numa sequência ritual” (Bastide, 1973, p. 294). O antropólogo acredita que há no transe 

aspectos psicológicos, sociológicos e antropológicos e que um estudo profundo deveria 

englobar todos esses aspectos.  

 Embora não se possa ignorar que Bastide utiliza um arcabouço teórico do 

Ocidente para construir uma teoria acerca do Candomblé, considero que há aspectos 

destacados por ele que reclamam continuidade. Considero relevante pensar o transe no 

Candomblé de Rito Nagô como disciplinar. Segundo Bastide, a disciplina do transe é 

um condicionamento que estabelece um contrato no qual o religioso controla o social. 

 Pesquisar o fenômeno do transe no Candomblé e na Umbanda é um tanto quanto 

desafiante, porque isso conduz o pesquisador por caminhos inesperados, como o 

ingresso na realidade dos filhos de santo, adeptos das religiões de matriz africana. 

Segundo Prandi (1996), desde o começo do século passado, as pesquisas em torno do 

transe serviram muito mais para solidificar estereótipos e preconceitos, do que para 

explicar o fenômeno. Além disso, muitas dessas pesquisas contribuíram para 

emponderar certos grupos e alicerçar seus saberes que, em grande medida, serviam para 

subjugar os praticantes de Candomblé. 

 Ao abordar o transe no Candomblé, ou em qualquer outra 

cultura/religião/tradição, o pesquisador atual encontra uma rede de interações muito 

maior que no século passado. Os estudos psicológicos e sociológicos sobre o transe 
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possuem bibliografias que permitem avançar em aspectos antes não vistos e nem 

estudados. Devido a isso, há estudos sobre o transe em vários campos do saber. 

 O Candomblé é uma religião ritualística. É impossível analisar o transe sem 

legitimar seu valor ritual e sua importância na dinâmica do terreiro. O terreiro organiza-

se para ser lugar da excelência do transe, uma vez que o processo do transe se 

descortina muito mais por construtos sociais, do que construtos psicológicos mentais. 

Acredito que há no transe uma duplicidade, há nele um fator social e um fator 

psicológico, ou seja, existe um “controle social da vida mística”, como vai afirmar 

Bastide (1993, p. 322).  

Para Cossard (2011), o iniciado que passa a ser conhecido como iyawo (iaô) é 

uma pessoa escolhida pelo próprio Orixá que, através do transe, pode descer entre os 

humanos e voltar à terra. O processo iniciático é necessário para que o indivíduo possa 

compreender todos os signos desse universo e ser porta-voz dos deuses, um canal de 

comunicação entre o humano e o divino. A relação do iniciado com seu Orixá torna 

possível esse momento fundamental na rotina do terreiro, que é a hora que o Orixá 

chega à terra, através do transe.    

O transe e a possessão são um dos momentos mais cruciais no processo 

iniciático de um adepto do Candomblé. O iniciado torna-se o canal por onde o Orixá vai 

descer, para habitar por alguns momentos a vida dos humanos. É importante frisar que 

as expressões “descer-o-santo” ou “virá-no-santo” são corriqueiras nos espaços de 

terreiro e significam que os iniciados receberam seus Orixás. Os Orixás são seres 

divinos, expressões da natureza, partículas da própria essência de Olodumaré (Deus, 

para os Iorubá)29. Os Orixás são guardiões, protetores cuja missão é zelar pela vida de 

cada filho de Olodumaré na Terra (Aiyé).  

Para Roger Bastide, transe místico é todo o estado que dispõe os iniciados a 

serem “cavalos dos deuses”, todo aparato ritual e/ou ritualístico que coloca os iniciados 

na condição de devotos e adoradores da divindade. O transe místico implica não 

somente o rito e a liturgia do transe, mas tudo aquilo que dispõe os iniciados a se 

tornarem, eles próprios, divindades para suas respectivas comunidades. A possessão é, 

nesse sentido, o ápice do transe místico, após o qual o iniciado pode retornar ao estado 

de transe místico sem possessão.  

                                                
29  Grosso modo, a palavra Olódùmárè tem uma significância imensa para os Iorubás, porque além de ser 
o próprio Criador, ele é o Senhor que domina o Universo em sua totalidade e tudo o que existe nele. 
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Bastide (2016) diz que o xamã indígena atua em estado de transe, mas não 

desenvolve a possessão. O trabalho do xamã é um trabalho de transe místico. O xamã, 

segundo o antropólogo, não é possuído por espíritos, mas sim dialoga com eles, ele 

administra seu próprio estado de alucinação (Bastide, 2016). Referindo-se à possessão 

para distingui-la do estado de transe místico, Bastide (2016, 2016, p. 129) considera que 

“nessas possessões mágicas, como nas religiosas, o espírito não é exterior, e sim 

interior; ele ‘habita’ o indivíduo. De resto, passa-se facilmente de uma possessão a 

outra”.  

 O transe místico de Bastide não é outra coisa, senão o próprio transe, como ocorre 

no Candomblé. O antropólogo elabora o conceito como possibilidade de entendê-lo a 

partir de uma instância de vida mística no terreiro. O que Bastide quer salientar ao 

cunhar o conceito de transe místico é que há, no Candomblé, uma modalidade própria 

de vida mística e que o transe místico é o ápice desse acontecimento. A vida mística é a 

vida espiritual, de devoção e de cotidianidade no sagrado. Tudo o que se elabora no 

Candomblé como devoção ao sagrado é vida mística. A vida mística é externada através 

dos rituais/dos ritos, da liturgia e de todo o cotidiano do terreiro. O transe místico é o 

aparato maior da vida mística no Candomblé, seu acontecimento sublime. Os estudiosos 

do transe no Candomblé estão, de certa forma, falando de transe místico ao abordar o 

transe do iniciado no Orixá. A vida no Orixá é mística, e o transe é sua maior forma de 

expressão.  

 Poderíamos nos perguntar sobre a função do transe e essa função não seria outra 

coisa, que não fazer com que a vida mística no Candomblé atinja seu ápice. No entanto, 

conforme Durkheim (2004), a função é a contribuição que um acontecimento ou 

fenômeno oferece ao sistema, no caso, a sociedade. O transe místico como função social 

é de fundamental importância para a manutenção/a existência do Candomblé. O 

Candomblé não poderia existir sem o transe, porque ele é o elemento  fundamental da 

sua própria estrutura de vida. O transe é o que produz o Orixá, ou mesmo o que permite 

que o Orixá exista. “Sem transe, sem Orixá”, é possível dizer, parafraseando um 

provérbio Iorubá. Orixá é a manifestação do sagrado que permeia toda a vida mística do 

Candomblé. Eu diria que o Orixá faz funcionar/existir tudo o que o Candomblé pode 

significar na vida das pessoas e da sociedade.  

Bastide (2001, p. 199), em sua análise estrutural do transe, salienta que “o que 

caracteriza o rito do Candomblé nas suas grandes festas públicas durante o ano, é nela 
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baixarem os deuses à cabeça dos seus filhos. [...] o êxtase constitui o momento 

culminante das festas”.  

Importante frisar aqui a relação transe/êxtase-possessão30 mais uma vez, uma 

vez que nossa leitura mergulhou em pesquisas muito diversificadas. Alguns autores não 

entendem tais fenômenos de forma integrada, de modo que acaba sendo necessário ter 

que discernir quando tal fenômeno é um transe, uma possessão e/ou um êxtase. 

Optamos, em nossa pesquisa, por pensar o fenômeno do transe no Candomblé de forma 

uníssona, ou seja, transe/êxtase-possessão são processos interligados entre si. No 

Candomblé, o transe é acompanhado de êxtase e possessão. Podemos dizer que quando 

o deus (Orixá) “baixa” no iniciado, os três processos ocorrem. No transe do Orixá, há 

possessão e êxtase ocorrendo simultaneamente. Entendemos como êxtase o processo 

primário que antecede a possessão, que vem a ser o processo último do transe, seu 

ápice. O transe, portanto, é a unificação desse processo, sua totalidade.    

O rito do transe no terreiro de Candomblé não é um momento festivo dissociado 

de um processo longo (rito de iniciação) que alicerça simbolicamente o corpo-psíquico 

do adepto (iniciado) ao mundo cosmogônico do Candomblé. Para Bastide (2001), o 

transe não é somente um momento determinado do ritual, ele é o próprio ritual. 

Referindo-se a essa questão, o autor faz o seguinte apontamento: 
 

[…] o rito pode muito bem ser simples repetição representada dos gestos 
arcaicos, aqui, porém, torna-se realidade vivida, pois o indivíduo possuído, é 
considerado como o próprio Orixá. A produção do êxtase [transe] não é 
imediata, e as danças miméticas não são diferentes na primeira e na segunda 
parte da festa, antes e depois da possessão. Todavia, tomam outro caráter: na 
primeira parte, trata-se de simples imitação dos acontecimentos místicos, na 
segunda parte, de uma revivescência desses mesmos acontecimentos 
(Bastide, 2001, p. 200).  

 
 
No que se refere ao transe na obra de Bastide (2001), Rosa (2000) levanta três 

pontos de fundamental importância: 

 

1. O transe no Candomblé é uma forma de vivência religiosa na qual os adeptos 

mantêm um tipo de relação com a divindade e uns com outros, de forma que 

a própria divindade toma o adepto através do transe e da possessão. 

2. O transe e também a possessão são comportamentos socializados, isto é, 

aprendidos. Acontece no interior do adepto uma mudança, em que sua 
                                                
30 Transe/êxtase-possessão quer dizer: transe seguido de êxtase e possessão.  



156 
 

personalidade normal cede lugar à personalidade do Orixá, havendo 

modificação de comportamento em relação ao habitual. À alteração do 

estado psíquico, dá-se o nome de transe.  

3. Ocorre um processo de identificação e um pacto recíproco de aliança é 

constituído. Esse pacto tem a função de fazer com que o Orixá mantenha o 

iniciado protegido.    

 

O processo de identificação, a alteração do estado psíquico e a vivência religiosa 

no terreiro integram as questões centrais em torno do transe: a constituição de um 

sujeito para o Orixá. Mesmo sendo denominado de “cavalo” ao possuir o Orixá/o santo, 

o sujeito que experimenta a iniciação e recebe em seu corpo o Orixá é livre para ser o 

que escolheu ser – um devoto do Orixá. As expressões “cavalo de santo”31 e “cavalo do 

Orixá” indicam que o iniciado será possuído pelo seu Orixá e o Orixá cavalgará nele, 

usará seu corpo em transe para celebrar com os humanos o momento da festa e ser 

saudado por todos. Lapassade (1972), ao relatar o processo do transe, vai dizer que ele 

“se inicia por um estremecimento de todo o corpo”. Quando isso ocorre, “diz-se, então, 

que a entidade desceu sobre o seu ‘cavalo’”. Oliveira (2008, p. 27) oferece uma rica 

explicação do termo “cavalo de santo”:  

 
(...) mas o que nos interessa mais seria o processo de animalização e 
humanização, presente tanto na possessão quanto no sacrifício, uma zona de 
passagem entre o humano e o inumano, seja na denominação dada aos 
sujeitos que incorporam as divindades no vodu (cavalos) – “sendo o Orixá 
imaterial, ele só pode manifestar-se aos seres humanos através de um deles, 
que escolheu para servir-lhe de cavalgadura”, ou na relação que há na 
animalidade perdida do homem quando esta sofre também uma tentativa de 
revisitação nos sacrifícios animais. Na possessão, por exemplo, pode haver 
um tal processo de dessubjetivação que um homem ou uma mulher acaba não 
mais sendo considerada responsável por seus atos, inclusive em caráter 
jurídico – isto é, assim como os animais, inimputáveis; para o Direito o 
cavalo (possuído) seria realmente um cavalo (animal). “A relação entre o 
deus [loa] e o homem a quem ele tomou em possessão é comparável àquela 
de um cavaleiro e sua montaria”. “O indivíduo num estado de transe não é de 
modo algum responsável por suas palavras e ações”. Como pessoa ele cessa 
de existir. O possuído [cavalo] pode, com completa impunidade, expressar 
idéias que ele hesitaria vociferar em seu estado normal. É freqüentemente 
notado que o possuído faz declarações ou comete atos agressivos que podem 
ser explicados apenas pelos ressentimentos escondidos. [...] Aqui se faz 
necessário um pequeno parêntese: é novamente impossível, após o trabalho 
de Buck-Morss, não assinalar a relação do vodu (em especial seu transe, 

                                                
31 O termo correto em ioruba é Elégún, ou seja, aquele que é montado pelo Orixá. Mas no Brasil, a 
expressão “cavalo de santo” ganhou sentido, por se referir justamente a essa montaria do Orixá no adepto. 
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possessão e cavalos), assim como o álcool (embriaguez, bêbados), com o 
processo anestético. 

 
 “Cavalo-de-santo” foi o termo construído para identificar aqueles que entram em 

transe, que emprestam seus corpos para o transe do Orixá. Tempos atrás, conversando 

com a respeitada Iyalorixá Stela de Oxóssi (Odé Kayode32), de Salvador, eu perguntei a 

ela se o termo “cavalo de santo” não era uma expressão pejorativa. Ela respondeu: “Não 

há nada de pejorativo, o termo define como os nossos corpos estão para o Orixá, 

dispostos para serem cavalgados pelos deuses”. Há uma relação entre ser cavalo do 

Orixá e entrar em transe, não uma dissociação. O iniciado torna-se um cavalo para o 

Orixá. Seu corpo altera-se, dispõe-se a ser o assento vivo dos deuses. Oliveira (2008, p. 

28) nota que: 

 
[...] o transe que à primeira vista poderia ser visto como um afastamento, na 
verdade é uma das poucas formas de nos livrarmos dessa condição, nos 
recolocando novamente em contato com sensibilidades perdidas, desligadas 
por nosso organismo para uma proteção contra os ataques. O transe é um 
momento de despertar, de soltura da animalidade do homem e da mulher, não é 
à toa que o sujeito possuído no vodu é chamado de cavalo, um animal que, 
segundo Clarice Lispector, “representa o que há de melhor no ser humano. [...] 
É liberdade [...] indomável”. Para Bataille o advento das proibições é o que 
separa o homem do animal, em outras palavras, um dispositivo de 
humanização artificial já que não há indícios de que em outras sociedades isso 
ocorreria – portanto, ganham força os estudos de Clarice ao vê-lo como o 
homem sem castração, de uma forma monstruosamente livre e que a fascinava. 

 
 

 Oliveira (2008) associa o termo “cavalo” ao processo de soltura da animalidade 

interna. O autor estuda essa animalidade a partir de Derrida. De minha parte, considero 

importante destacar que, em muitos contextos, a questão é saber se o Orixá monta a 

pessoa ou não. Hoje sabemos que não ocorre dessa forma, o Orixá não monta ninguém, 

pois ele não vem do além: o Orixá já está dentro da pessoa. O Orixá desperta de dentro 

para fora da pessoa, ele comparece através das danças, dos gestos, rituais etc. Augras 

(2008) afirma que as pessoas são escolhidas pelos deuses para se tornarem “cavalos”. 

Para essa autora, a posição de cavalo que o indivíduo assume diante da divindade 

refere-se ao fato de ser tomado pelo Orixá, através do rito de iniciação. Isso é tornado 

possível pela função cultural que o grupo, o babalorixá e a iyalorixá exercem sobre as 

pessoas.  

                                                
32 Seu nome de santo, de iniciada – “Odé Káyodè” quer dizer “o caçador traz alegria”. 
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Os ritos iniciáticos, sobretudo os rituais que desencadeiam o transe, servem para 

despertar tais profundezas, trazer à tona o que está guardado. O escondido é a memória 

ancestral que reside dentro de todo ser humano. Conforme Verger (2000), o transe é 

uma manifestação ressuscitada das profundezas do inconsciente. Toda pessoa é filho(a) 

de um Orixá, o Orixá é acontecimento da sua memória ancestral. Essa filiação está 

ligada aos ancestrais da humanidade. O Orixá é uma herança dessa continuidade que o 

indivíduo mantém via ancestralidade. Os ritos de iniciação servem para equipar, 

configurar, despertar o que já está impresso dentro da pessoa. O transe é lugar de 

passagem, de viagem, ou melhor, de eterno retorno. Através dele, os iniciados podem ir 

a fundo ao encontro da memória ancestral despertada através da iniciação.  

 O transe é um momento gratificante para o adepto da religião de matriz africana, 

pois é força, é axé oriundo do Orixá. Lapassade (1972, p. 10), ao referir-se ao momento 

do transe de um iniciado, entende “que [ele] se transforma em um Outro, até ser 

possuído”. O autor quer dizer que o iniciado se transforma no próprio Orixá ou 

encantado e afirma que “é necessário insistir nesse fato essencial: o transe não é, ao 

contrário do que se pensa habitualmente, uma desordem corporal incontrolável, do tipo 

histérica. O transe é um comportamento organizado, muito significativo, como um 

mimodrama”.  

 O transe não está restrito somente aos iniciados, uma pessoa que vai pela 

primeira vez ao terreiro pode entrar em transe. É muito comum que visitantes entrem  

em transe nos terreiros de Umbanda, enquanto no Candomblé, o fenômeno ocorre em 

menor número. Por outro lado, não se pode dizer que é a mesma coisa; é fato que o 

transe pode ocorrer com qualquer um, mas não ocorre da mesma maneira. O corpo do 

iniciado tem um preparo para lidar com “descargas nervosas pelo corpo, repentinas, 

violentas, e uma força irresistível”, como afirma Lapassade (1972, p. 11). Bastide 

(2016, p. 98), ao abordar o transe no não-iniciado, constatou:  

 
Quando uma divindade possui uma pessoa que não foi iniciada porque esta 
lhe agrada e ela quer torná-la seu ‘cavalo’, o transe apresenta um aspecto 
dramático e espetacular, assustador. [...] Neste caso, é preciso realizar 
imediatamente o batismo do novo deus que acaba de manifestar-se, isto é, 
conduzir a pessoa ao santuário africano e fazer com que ela passe por todos 
rituais de iniciação. 

 

 A disposição ao transe é universal, tendo se perdido no Ocidente desde a derrota 

de Dionísio por Apolo, sem falar nos fenômenos isolados de possessões coletivas e tão 
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corriqueiras entre os gregos (Lapassade, 1972). Isso não ocorre na África, onde o 

“recalque histórico” não furtou os nativos de práticas ritualísticas em torno do transe. 

Conforme Lapassade (1972, p. 34), pode-se dizer que o transe se organiza a partir de 

alguns pressupostos, com fenômeno psicossomático, ruptura e desdobramento da 

personalidade e ruptura cultural. Vejamos:  
 

é antes de tudo, um fenômeno psicossomático. Ele libera possibilidades 
expressivas inscritas no corpo. Essas possibilidades podem manifestar-se 
igualmente no sonambulismo, nos atos realizados sob hipnose, na histeria. O 
que não implica que o transe seja sonambúlico ou histérico. Para explicar o 
que se produz a esse nível, seria necessário explicar a conversão de dados 
psíquicos inconscientes em dinamismo corporal. 
[…] ruptura e desdobramento da personalidade. Parece, em geral, que o que 
se passa no transe será esquecido ao despertar. Quando o médium desperta, 
ele tem os olhos arregalados, manifestando surpresa diante de tudo que o 
cerca: “oi, vocês estão aí? Como vão? ...”. Isso se parece muito com o 
despertar da hipnose.  (...). Descobre-se então que o inconsciente é um outro, 
é o desdobramento da personalidade (o duplo Ego, com uma ruptura 
completa entre esses dois níveis, até a abolição de um quando se passa ao 
outro). Ao despertar o hipnotizado esquece o que fez e falou durante o sono 
hipnótico. 
[…] a ruptura cultural. Esse princípio da ruptura psíquica entre a vigília e o 
sonambulismo foi certamente reforçado entre os escravos deportados, pela 
experiência histórica e cultural de cisão com a terra natal pela escravidão. A 
longa viagem no navio negreiro era como a travessia de um rio de 
esquecimento. Em terras de exílio, o transe permitirá abolir o real e voltar à 
terra natal. É como que um retorno em sonho fantástico, à África. 

 

Através do transe, o corpo torna-se o próprio sagrado que no espaço – terreiro é 

evocado. A modificação que o corpo sofre, seja ela energética, física, psíquica ou de 

outra natureza, deixa claro o quanto o iniciado entrou em contato com energias muito 

profundas presentes no cotidiano do terreiro. Lapassade (1972), que realiza seus estudos 

junto a praticantes de umbanda e quimbanda33, observando e interagindo com seus 

corpos em transe e com suas rotinas de membros do terreiro, verifica que “seria 

necessário explicar a conversão de dados psíquicos inconscientes em dinamismo 

corporal” (Lapassade, 1972, p. 43). O autor está dizendo que os dados psíquicos do 

sujeito em transe estão em seu próprio corpo.  

                                                
33 A Quimbanda refere-se ao lado esquerdo e a Umbanda, ao lado direito. Na Quimbanda, trabalha-se 
exclusivamente com Exus e Pombagiras. As entidades da Quimbanda estão livres dos valores morais e 
coercitivos muito presentes na Umbanda. Enquanto a Umbanda é mais cristianizada, a Quimbanda é mais 
pagã. Isso não quer dizer que as entidades da Quimbanda são maléficas, porque manipulam forças 
entendidas como negativas. A dualidade bem x mal não faz parte da cosmogonia africana, da qual os 
cultos da Umbanda e Quimbanda se originam (Lapassade, 1972). 
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Há no corpo transcrições bem delimitadas, oriundas da inserção do adepto no 

grupo. Os processos iniciáticos inserem o indivíduo em um contexto impregnado de 

códigos, signos, gestualidades, entre outras características. É a aquisição de um 

conhecimento dessa prática religiosa que possibilita entrar em transe elaborado. Quando 

um iniciado entra em transe com seu Orixá e/ou com sua entidade, incorpora em seu 

próprio corpo uma série de códigos visuais e corporais do Orixá e/ou entidade, capazes 

de possibilitar sua identificação no Orixá. Esse é um transe elaborado. Diferentemente, 

no transe selvagem, não se localiza a identidade do Orixá ou entidade que está no corpo 

do adepto.  

Conforme Lapassade (1972, p. 43), “ao despertar o hipnotizado esquece o que 

fez e falou durante o sono hipnótico”. O autor parte do pressuposto de que o iniciado se 

encontra hipnotizado e que o transe é um estado hipnótico. Discordo do autor, quando 

ele diz que o indivíduo em transe não se lembra de nada ao acordar. De antemão, não 

entendo que o sujeito em transe esteja dormindo, assim como não acredito que ele não 

tenha domínio de suas faculdades mentais. Acredito que o processo seja muito mais 

uma composição outra da própria noção de constituição de pessoa, outra percepção de 

si, desencadeada por uma série de construtos presentes no terreiro e nos processos 

iniciáticos. Pode-se afirmar que o transe é preparado, e que o rito iniciático é essa 

preparação. Ocorre, no preparo antecipado do transe, na iniciação, a assimilação de 

conteúdos e o despertar da memória ancestral, por meio de uma série de mitologias 

apreendidas.   

 Vários autores, como os já citados, buscaram compreender o transe, em diversos 

aspectos. Muito se estudou sobre o tema, seja no Candomblé ou em outras formas 

religiosas e grupais. No entanto, muitas dessas compreensões acerca do transe não 

conseguiram explicá-lo. Para além do que já foi salientado em torno das questões 

patológicas, tão alicerçadas no século passado, pela psicologia e pela psiquiatria, o 

transe segue sendo um tema complexo e cheios de nuances.  

O iniciado não se ausenta totalmente, sempre escapa alguma coisa em sua 

consciência. Lewis (1971, p. 41), autor já citado em outro momento, entende que o 

“transe pode compreender dissociação mental completa ou apenas parcial e é 

frequentemente, acompanhado de visões excitantes ou ‘alucinações’, cujo conteúdo nem 

sempre é lembrado subsequentemente de maneira tão clara...”. O autor afirma que nem 

sempre o conteúdo é lembrado, mas certos conteúdos podem ser acessados, recordados 

e vir a tona nas lembranças do iniciado.  
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Bairrão (2007), referindo-se ao transe, salienta a importância de não descuidar 

daquilo que o ritual comunica, nem da transformação que ele pode produzir. O autor 

afirma que comunicação e transformação no transe ocorrem em dois planos: o da 

“subjetividade individual imediatamente sentida num contexto de sensações e de ação e 

outro [plano] refletido em termos de idéias construídas e tipificações de um mundo 

culturalmente objetivável” (Bairrão, 2007, p. 9). 

 O simples fato de o indivíduo possuir um espírito já o coloca em condições 

diferentes de lidar com os problemas da vida. Crapanzano (1977; ver também Pagliuso, 

2007) diz que a crença em uma vida espiritual, por si só, já traz consequências para a 

vida de uma pessoa e de uma comunidade. Ele também considera que as crenças no 

espírito têm consequências para a vida de um indivíduo, alicerçadas nos valores da 

comunidade, o que se distancia profundamente do Ocidente, onde as práticas são 

fundamentalmente individuais. Ou seja, enquanto no Ocidente, o problema é atribuído 

diretamente ao indivíduo, nas culturas africanas e/ou orientais o problema é coletivo.  

 Sobre as práticas coletivas no Candomblé, é importante dizer que elas são 

profundamente africanas. Sabe-se que o Candomblé é uma junção de cultos de origem 

não só iorubá, mas também jejê, bantu e também indígena e que nos primórdios, até o 

catolicismo e o espiritismo tiveram seu lugar na síntese que deu origem ao Candomblé. 

Mas todas as dinâmicas relacionadas ao corpo, à pessoa, ao rito e ao espaço estão 

alicerçadas em práticas africanas totalmente coletivizadas. O espaço é circular, os ritos 

são coletivos, todos participam e o corpo e a própria pessoa são um templo para o 

iniciado e para toda a comunidade.   

 Nesse sentido, podemos entender o transe como esse lugar do coletivo – 

ninguém entra em transe para si, para o seu prazer. Não se trata de uma experiência 

única e isolada, ela só tem sentido dentro do espaço do terreiro, na relação com a 

comunidade. Todo terreiro de Candomblé é um ilê (casa), é um espaço familiar. Toda 

Casa de Candomblé é, portanto, uma Ègbé (comunidade), lugar da coletividade, dos 

conflitos, das diferenças, e o transe se dá em meio a ela, a disputas, brigas e fofocas. 

Para os adeptos do Candomblé, o transe é algo profundamente sagrado, pois ele dá 

passagem e lugar ao divino, ao Orixá.   

 O Candomblé, religião afro-brasileira, insere-se nas crenças de que os Orixás se 

ocupam dos corpos dos seus filhos, adeptos das práticas rituais existentes no terreiro. 

Isso acontece através do transe, que possibilita que o indivíduo que seja possuído pelo 

Orixá tenha ligações profundas com a comunidade que o cerca, seja ela interna (do 



162 
 

terreiro) ou externa (o público em geral). Quem entra em transe está integrado à vida da 

comunidade, é um receptáculo de boa energia. A energia, denominada axé, é 

desencadeada pelo transe do Orixá, o que possibilita à comunidade do terreiro manter 

viva a memória ancestral, as práticas rituais e a devoção aos Orixás (Pagliuso, 2007).   

 O transe e a possessão, como um “idioma”, tornam possível ao iniciado acessar 

uma série de experiências. Pagliuso (2007), citando Crapanzano (1977), diz que tais 

conteúdos extraídos do transe e/ou da possessão pertencem ao mundo daqueles que 

acreditam nos espíritos/Orixás que “baixam” no terreiro e se ocupam dos corpos dos 

seus iniciados. O “idioma” refere-se a uma linguagem própria de exclusividade dos 

iniciados e de quem vivencia tal fenômeno. Tal linguagem/idioma é sempre uma forma 

de refazer o encontro entre os membros da comunidade e, por identificação, permite a 

manutenção de suas crenças (Pagliuso, 2007). 

 A expressão “baixar” o Orixá, muito corriqueira por sinal, é antes de tudo uma 

forma peculiar de dizer que os Orixás vêm da África distante, para tomar o corpo dos 

seus “cavalos”. A África é a terra ancestral, de onde os deuses saem através dos toques 

do tambor, rumo aos corpos dos seus iniciados, esparramados pelas Américas34. Essa 

ideia de que os Orixás deixam a África através do chamado dos seus iniciados nas 

Américas é mítica, os antigos a expressavam como forma de marcar sua nostalgia, o 

banzo, a saudade de casa. Mas os Orixás não baixam, não há incorporação. Não existe, 

na filosofia do Candomblé, a concepção de que um espirito se encorpora no iniciado. O 

que há é um despertar, através do transe, de um legado mítico ancestral, em que cada 

iniciado descende daquele Orixá pelo qual foi iniciado. O processo do transe do Orixá é, 

portanto, de dentro para fora e não de fora para dentro. A iniciação possibilita o 

entendimento, a compreensão desse processo de fazer vir à tona a herança ancestral do 

Orixá, do qual o iniciado é um descendente, um representante.  

 São a junção de ritmos, a sonoridade e a própria língua materna que despertam, 

nos praticantes de Candomblé, a memória ancestral. Por memória ancestral, entende-se 

o que foi resguardado via iniciação e que sempre escapa/comparece no transe. A 

memória ancestral é uma memória acordada no corpo, que possibilita o retorno, o “sono 

profundo”, através do transe, a terras iorubás onde vivem os Orixás. Para Bastide (1973, 

p. 306), “o transe tem lugar unicamente quando ressoa o cântico do santo particular do 
                                                
34 Assim como existe o Candomblé no Brasil, há o Lucumi, no Haiti, a Santería, em Cuba, e o Vodu, em 
Nova Orleans (EUA). Todas essas manifestações religiosas têm suas origens entre os Iorubá e os Ewe 
Fon. 
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indivíduo, e somente nesse instante. O momento está, pois, determinado pela sociedade, 

não é um produto da constituição mental”. O autor refere-se ao cântico ritual celebrado 

por toda a comunidade, ao som dos atabaques e músicas cantadas na língua ancestral 

iorubá. Bastide (1973) dissocia, ou melhor, retira o transe da noção de constituição 

mental. O transe não é uma produção mental, ele é desencadeado por uma série de 

eventos produzidos no espaço do terreiro, cuja função é despertar/acordar no corpo dos 

iniciados o que nele já reside.  

 É correto afirmar que o transe é particular, mesmo que ocorra na coletividade, e 

induzido por uma série de dinâmicas, uma vez que esse processo não é fixo. Podemos 

dizer que ele é particular e coletivo, não há como remover a experiência individual do 

adepto que experimenta o transe. O que ocorre é que o processo não se finda na 

experiência individual, ele tende ao coletivo, o que acaba por fornecer todo o sentido do 

acontecimento que é o transe. Sansi (2009) aborda o processo iniciático que conduz 

uma pessoa ao transe como “feitura de santo”. Para esse autor, o discurso da “feitura de 

santo” tem a ver com as origens, trata-se de um processo ritualizado que tende a voltar 

sempre ao mesmo ponto, legitimando uma ausência de historicidade. Fica sugerido que 

esse processo iniciático tem elementos improvisados que se renovam e que parecem 

revelar uma “historicidade particular”.  

 Conforme Sansi (2009, p. 119), “fazer o santo” e entrar em transe é “um 

processo de construção da pessoa em relação com os espíritos que incorpora”. O autor 

parte do pressuposto de que ocorre uma incorporação, ao contrário do que pensamos, 

argumentando que o processo do transe no Candomblé, como já foi explicitado acima, é 

um desabrochar de uma memória ancestral despertada pela iniciação. É nesse sentido 

que podemos falar em “transe místico”, como pensou Bastide. O transe é místico 

exatamente porque se encarrega de fazer fluir/advir essa experiência antecipada de 

ancestralidade.  

 O transe produz um processo de alteridade. Para Sansi (2009), trata-se de outro 

ente presente ali, que não a própria pessoa. Em meu entender, entretanto, trata-se de um 

devir a ser, mais do que de outro “ente” presente (o Orixá). O que comparece no transe 

do Orixá é algo muito peculiar ao iniciado, que diz respeito à sua relação ancestral com 

o Orixá, despertada na iniciação. Conforme Aragão (2012), no transe do Candomblé, as 

divindades comunicam-se através do corpo do individuo. O autor discute os termos 

populares, corriqueiros pelos quais são conhecidos os iniciados que entram em transe: 

“rodante”, “roda com o santo” e/ou “vira no santo”.  
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O fenômeno da possessão é conhecido no mundo inteiro e a maioria das 
religiões, no Brasil, de algum modo, lida com a presença de divindades ou de 
outros seres sobrenaturais que se comunicam através do corpo de um 
indivíduo. No Candomblé, o fiel que é possuído pela entidade é chamado de 
“rodante”, isto é, “roda com o santo”, ou “vira no santo”, ressaltando a 
passividade destes diante da entidade. Para o Candomblé, é possuindo o corpo 
de um filho iniciado que as entidades se fazem presentes entre as pessoas. 
Quando possuído, não mais se encontra ali a pessoa, mas a própria divindade. 
Tanto para a platéia crente quanto para o possuído trata-se de outro ente 
(Aragão, 2012, p. 12). 

 
 
 Quando o Orixá toma o corpo do iniciado, ele manifesta-se revelando alguns 

sinais que demonstram à comunidade do terreiro que determinado Orixá chegou em seu 

“cavalo”. Aragão (2012) pressupõe que o iniciado em transe possui uma total submissão 

ao Orixá. É fundamental perceber o quanto a expressão “cavalo”, já discutida 

anteriormente, é associada por ele à submissão do iniciado ao Orixá. O autor faz 

menção à existência de uma série de proibições rituais para o iniciado. Tais proibições 

tornam possível o preparo do corpo para que o iniciado possa ser possuído pelo seu 

deus. As proibições e/ou interdições referem-se ao que pode ser comido, vestido, por 

onde andar, como agir em certos contextos, prescrições de abstinência sexual e que 

postura ter diante de algumas situações. Tais proibições aparecem na própria relação do 

iniciado com o Orixá, elas aproximam o Orixá do seu devoto. A sanção concedida 

àqueles que não obedecem tais interdições é fornecida pela própria divindade, seja 

através de castigos físicos, seja de doenças, seja de caminhos fechados, entre outras 

punições, e comporta, inclusive, a recusa do Orixá a descer no corpo do seu “cavalo”.  

Outras situações que podem ocorrer como formas de punição são, por exemplo, 

o Orixá pegar o filho de santo na mesa de um bar por não gostar que ele beba, jogar seu 

corpo e rosto na parede e machucar profundamente o iniciado, ou tomar o corpo do 

filho do santo e fazê-lo passar por situações humilhantes. Handerson (2010) referindo-

se às proibições, diz que a pessoa pode entrar em lugares que não tinha a intenção de 

visitar e se ver em local inapropriado. Essa situação pode gerar uma série de infortúnios. 

Há situações citadas pelo o autor em que o filho de santo pode entrar em transe e ir para 

o mato, sem que ninguém consiga impedir. A pessoa pode permanecer durante dias, até 

semanas ali e voltar em estado deplorável. Para o autor, quebrar um interdito é ter que o 

reparar. Somente a reparação pode restabelecer o axé, transformando-o em coisas boas 

para a vida do iniciado. O autor revela o papel regular do transe e o quanto ele contribui 

para definir limites e dinamizar todo um sistema. Nesse sentido, proibição [interdito], 
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transgressão e reparação têm igual importância no processo através do qual o iniciado se 

constitui pessoa dentro do território do terreiro.  

 Há um duplo no transe, o duplo é o outro, é um outro de si, invisível, que, 

despertado dentro, comparece fora, trazendo à tona particularidades do sagrado presente 

na pessoa. O transe é, então, trazer à tona o que se retira do cotidiano. O transe traz à 

tona o que não se apresenta, o que não se constitui corriqueiramente. Conforme dito por 

Augras (2008, p. 24), o transe traz à tona o duplo, possibilitando uma harmoniosa 

integração do “filho-de-santo no outro, no seu Orixá, revelando o duplo inscrito em sua 

essência, para integrar a ambos, o humano e o Orixá, numa pessoa única, que se 

constrói através dos múltiplos rituais das sucessivas etapas iniciáticas”. 

Sobre o transe no Candomblé, Sansi (2009) nota que “só as iniciadas ‘caem no 

santo’ – são possuídas”. Nos primórdios do Candomblé, somente mulheres podiam ser 

iniciadas em algumas casas tradicionais da Bahia, como a Casa Branca do Engenho 

Velho, no bairro Federação, em Salvador, e até os dias atuais, nesses locais somente 

mulheres se iniciam, homens jamais deitam para o santo. No Tambor de Mina do 

Maranhão, de tradição Jejê-Mahi, Tapa, Savé e Savalu35, nas casas tradicionais, 

somente mulheres são iniciadas e somente elas possuem as tobossi36. 

Há uma questão problemática quanto aos terreiros de Candomblé onde homens 

não podem se iniciar. Essa restrição constitui-se no Brasil, porque na África37, qualquer 

pessoa pode se iniciar para qualquer Orixá. Na sua origem, o culto de Orixá no Brasil, 

sobretudo o que se denominou Candomblé, era profundamente feminino, 

diferentemente da África onde, até nossos dias, ele segue sendo diversificado. No 

entanto, vale ressaltar que a questão feminina, ou melhor, da mulher na origem do 

Candomblé tem muito a ver com a resistência e constituição da própria religiosidade 

africana no Brasil.  O culto de Orixá no Brasil foi fundado por mulheres. Ruth Landes, 

antropóloga americana, em seus relatos de viagem a Salvador, publicou o livro A 

Cidade das Mulheres, em que estuda as relações de gênero e os papéis de homens e 

mulheres de Candomblé na Bahia das décadas de 1930 e 1940 do século passado. 

Landes percebeu as formas diversas com que as mulheres negras, a maioria de terreiro, 

comandavam o mercado, o serviço informal e as lidas do dia a dia da casa, dos filhos e 
                                                
35 Jejê-Mahi, Tapa, Savé, Savalu são dinastias religiosas ligadas a um determinado vodu, na tradição Ewe 
Fon, do Benin. No Brasil, tais tradições são muito fortes em São Luís do Maranhão.  
36 Espíritos infantis que possuem somente mulheres, mo Tambor de Mina do Maranhão.  
37 Refiro-me a África onde está a Nigéria e o Benin, região de onde vem as tradições Ewe-Fon (jejê) e 
Iorubá (nagô), que deram origem ao Candomblé do qual pesquisamos.  



166 
 

das coisas do santo (Orixá). Assim, as mulheres não só comandavam a vida da 

comunidade religiosa, mas também o mercado, eram quituteiras, vendedoras de acarajé, 

doceiras e amas de leite. 

Lapassade (1972) afirma que “sucessivamente os médiuns vão entrando em 

transe”. Médium aqui pode ser considerado sinônimo de iniciado, uma vez que o termo 

adentrou o recinto do Candomblé devido ao sincretismo com o Espiritismo kardecista. 

Sansi (2009) diz que, para se iniciar, é preciso ter o dom da mediunidade. O autor 

entende que existe uma relação entre a possessão, a mediunidade e o assento, outro 

termo corriqueiro no Candomblé. O autor chama de “assento” ou “assentamento” o 

local onde o fundamento do Orixá é plantado. Nas palavras do antropólogo,  

 
[...] os assentos contêm os fundamentos de metal, madeira, ou conchas, 
dependendo do ‘santo’. O altar do Candomblé é composto essencialmente 
por um assento central, o assento da casa, no qual estão enterrados os 
fundamentos com o axé, ou força vital da casa, rodeados das vasilhas das 
iniciadas (Sansi, 2009, p. 143). 

Sansi (2009, p. 43) também comenta que: 

Além dos restos dos rituais, os assentos contêm os fundamentos dos Orixás, 
os elementos onde eles moram: pedras, ferramentas de metal ou madeira, ou 
conchas, dependendo do “santo”. O altar do candomblé é composto 
essencialmente por um assento central, o assento da casa, no qual estão 
enterrados os fundamentos com o axé, ou força vital da casa, rodeados das 
vasilhas das iniciadas. Assim, os assentos reproduzem materialmente a 
hierarquia dos membros da casa. Os altares de assentos ficam ocultos nos 
quartos de santo, envoltos em tecidos, fechados em quartos escuros, onde são 
fixados, assentados permanentemente, idealmente para toda a vida da 
iniciada. Ninguém, exceto a mãe de santo, pode vê-los. O assento é um 
mistério latente. A sua invisibilidade tem como conseqüência multiplicar os 
poderes da sua presença, tornando-se perceptível apenas indiretamente. Estes 
poderes revelar-se-ão publicamente no corpo humano apenas nos rituais de 
possessão. 

 Conforme mencionamos anteriormente, enquanto muitos autores diversificam 

suas opiniões acerca do transe no Candomblé, Bastide procura equacionar transe e 

possessão. O sociólogo/antropólogo entende o transe no Candomblé de Rito Nagô 

através do conceito de “transe místico”, voltado a pensar a totalidade da vida mística no 

Candomblé. A possessão não é outra coisa, se não o transe místico no ápice, de modo 

que ele se reúne em torno da noção de transe místico, o pilar central da vida mística no 

Candomblé, para esse autor. Bastide (2016) considera o transe um elemento que, 

estando em uma estrutura, possui em si sua própria estrutura. Na base dessa estrutura, 

estão os gestos corporais por onde tais estruturas podem ser lidas.  
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O antropólogo distingue dois momentos de tomada do “cavalo” por seu Orixá, 

dois tipos de crise causada pelo Orixá: há uma “crise causada pelo deus bruto, 

selvagem” e uma crise causada “pelo deus batizado, controlado e orientado” (Bastide, 

2016, p. 137-138). Essas crises também se distinguem como “crise fora das cerimônias, 

quando o Orixá quer advertir seu fiel, que é suave” e “crise durante as cerimônias, que é 

mais espetacular” (Bastide, 2016, p. 137-138). Referindo-se ao transe selvagem, Bastide 

(2016, p. 143) vai dizer: 

O transe selvagem é uma forma pura, sem conteúdo (dissemos antes: uma 
“matriz”). Será preciso dar-lhe uma matéria propiciada pela tradição religiosa 
da etnia (encontraríamos fenômenos análogos no misticismo cristão; o papel 
dos diretores de consciência é fornecer ao transe do místico um conjunto de 
representações coletivas do passado cristão. 

 Como podemos verificar na citação acima, Bastide faz um exercício de 

similitude – algo já apontado por nós. Pois bem, do que se trata esse exercício? O 

próprio antropólogo verifica semelhanças entre o misticismo cristão e o africano/afro-

brasileiro. Bastide sabe que eles não são iguais e que operam de formas distintas. Mas 

ele quer dar um aparato teórico para a vida mística no Candomblé e elege o transe 

místico como estrutura primordial dessa vida mística, que busca fundamentar a partir da 

experiência cristã ocidental. Para muitos, essa iniciativa de Bastide pareceu um tanto 

quanto colonial, eurocêntrica, pois submeter o léxico místico africano/afro-brasileiro ao 

cânone ocidental cristão empobreceria demais a natureza da vida mística africana. A 

critica que recai sobre Bastide tem lugar e razão. Contudo, ela parece não situar bem as 

intenções do antropólogo. Roger Bastide demonstra saber das suas limitações e entende 

que é necessário fornecer contribuições melhores para o que ele apreendeu do 

Candomblé e seus rituais.  

3.3 Noção de corpo e de pessoa no Candomblé  
 

É importante ressaltar que a pessoa e o corpo se elaboram a partir das relações 

que se estabelecem à medida que o indivíduo vai se dando com o mundo e suas coisas. 

Ninguém nasce pessoa e todo corpo se constitui nos afazeres da vida, que englobam 

desde a concepção de crescimento, de uso dos membros, às impressões subjetivas que 

transformam o corpo naquilo que a pessoa deseja. Para Maluf (2002), o corpo é uma 

construção social e cultural, de modo que fica impossível compreendê-lo somente como 

construção biológica e física. A antropologia tem se encarregado de desconstruir e/ou 
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desnaturalizar essa visão que coloca o corpo como objeto da natureza. É importante 

externar aqui que os estudos sobre o corpo na antropologia procuram estabelecer 

importantes conexões entre as dimensões sociais e simbólicas que interferem no próprio 

processo de constituição do corpo.  

O artigo “As técnicas do corpo” (1936/2017), do antropólogo francês Marcel 

Mauss, é pioneiro no que se refere aos estudos do corpo na antropologia. No artigo, 

Mauss realiza um estudo comparativo entre culturas distintas, salientando que as formas 

de andar, correr, nadar, entre outras, são desenvolvidas de maneiras diferentes, a 

depender da sociedade na qual o indivíduo se encontra inserido, construindo assim o seu 

habitus. Para Mauss (2017), o habitus é compreendido como um produto da razão 

prática dos indivíduos e da sociedade, que pode sofrer alterações ao longo do tempo. O 

sociólogo incumbe-se de desnaturalizar concepções da constituição do corpo como algo 

dado. Vejamos:  

 
Em suma, talvez não exista "maneira natural" no adulto. E com mais razão 
ainda quando outros fatos técnicos intervêm: no que se refere a nós, o fato de 
andarmos calçados transforma a posição de nossos pés; sentimos isso bem ao 
andarmos descalços (Mauss, 2017, p. 408). 

 

O artigo citado (Mauss, 2017) também classifica as técnicas corporais em 

relação ao sexo, idade e rendimento. O autor entende que as diferenças fisiológicas 

entre homens e mulheres podem ser observadas e estudadas. É nesse sentido que a 

fisiologia por si só não pode explicar todas as questões existenciais em relação ao corpo. 

O artigo produz questões fundamentais, entre elas, a de que os corpos são educados e se 

organizam socialmente segundo formas de aprendizagem corporal elaboradas para cada 

sexo, que não são naturais. O artigo de Mauss possibilita pensar que o corpo, seus 

movimentos e suas de estar no mundo têm implicações reais e fundamentais para a 

existência. Nesse sentido, as noções de pessoa e corpo estão profundamente articuladas. 

Mauss (2017), ao abordar as questões em torno do conceito de pessoa, diz que é 

ingênua uma concepão naturalizante acerca do tema e nos convoca a uma visão mais 

precisa. O antropólogo articula um paralelo entre “pessoa” e “eu”. Em suas palavras: 

 
Não vos falarei de linguística, nem de psicologia. Deixarei de lado tudo o que 
diz respeito ao “Eu”, à personalidade consciente como tal. Direi apenas: é 
evidente, sobretudo para nós, que nunca houve ser humano que não tenha 
tido o senso, não apenas de seu corpo, mas também da sua individualidade 
espiritual e corporal ao mesmo tempo (Mauss, 2017, p. 389).  
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O antropólogo deixa claro o objetivo dos seus apontamentos. Ele quer saber 

como os humanos em diversas épocas elaboraram um conceito/noção de si. Leenhardt 

(1987) investigou a relação entre os Canaque e o homem branco e a influência dessa 

relação na construção da noção de corpo e pessoa na sociedade canaque. O antropólogo 

entende que o povo canaque elaborava sua noção de pessoa a partir das relações que se 

estabeleciam entre os indivíduos. Os Canaque consideravam que não existiam como 

pessoas para além dessas relações. Além disso, Leenhardt entende que o corpo não 

podia ser detentor de status singular, entre os Canaque; ali, não havia um nome que 

representasse o corpo, tampouco ele era visto em sua totalidade.  

É complicado tentar compreender o corpo e a pessoa nas sociedades que estão 

fora dos pressupostos ocidentais, é preciso buscar compreender tais noções nessas 

sociedades a partir de suas próprias premissas epistemológicas e ontológicas. No 

Candomblé, não é diferente, o léxico cósmico da tradição dos Orixás delibera noções de 

corpo e pessoa que se articulam a partir da dimensão prática da vida ritual e espiritual. 

O transe místico, segundo Roger Bastide, é antes de tudo uma prática espiritual ou 

prática de vida mística. Essa prática de vida mística, que engloba o transe e o rito, 

favorece uma compreensão acerca do que são o corpo e a pessoa no Candomblé. 

Os povos indígenas constroem seus corpos sem estabelecer distinção ao nível 

individual entre os processos fisiológicos e os processos sociológicos. Viveiros de 

Castro (1979), ao estudar a construção do corpo entre os Yawalapíti no Alto Xingu, 

conclui que ela obedece a determinadas práticas rituais e sociais. No Candomblé, 

podemos observar que os rituais preparam o corpo para assumir identidades sociais 

diante do grupo e da sociedade. Esse processo de preparação, que é estabelecido através 

de ritos, não só prepara o corpo, mas ao preparar o corpo e desencadear 

mudanças/transformações, delibera também uma nova identidade, faz nascer uma nova 

pessoa.  

No Candomblé, os ritos iniciáticos duram 12, 16 ou 21 dias, o adepto que está 

sendo iniciado fica recluso durante todo o tempo de iniciação. Essa reclusão possibilita 

a fabricação de novos corpos e de novas pessoas. Os rituais pelos quais o indivíduo 

passa não só dimensionam sua vida espiritual, mas também imprimem sobre ele novas 

formas de ser, estar, existir, comportar-se. A produção do corpo e da pessoa não se 

encerra durante os dias de iniciação. Durante sete anos, o iniciado aprenderá uma série 

de modos de seu Orixá e dos demais, além de práticas alimentares, comportamentais, 

tabus que moldam sua existência no Orixá. Uma pessoa iniciada no Candomblé será 
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facilmente reconhecida por seus hábitos, um “modus vivendi” que ela absorve no 

terreiro e que não se resume somente à vida dentro da casa de santo, mas também em 

todos os âmbitos de sua vida. Um indivíduo iniciado para o Orixá já não é mais o 

mesmo, ele possui compromissos e obrigações, viverá para sempre uma vida espiritual 

impregnada de ritos, signos, símbolos e formas de ser e estar diante das coisas.  

A pessoa constitui-se no Candomblé a partir dessa inserção (iniciação) que ela 

faz no grupo, na sociedade formada pelo terreiro. Dizemos em outro momento que o 

terreiro tem vida própria, é um estado-nação em miniatura, os sacerdotes, pais e mães de 

santo, babalorixás e iyalorixás são estadistas, chefes de um legado civilizatório com 

lingua própria, vestuário prórpio, alimentação, religiosidade, política, governabilidade e 

códigos de convivência e conduta ética e moral, entre outras coisas. Quando um sujeito 

se inicia nesse complexo de signos, simbolos e rituais, a vida apresenta-se de outra 

forma, dando ao iniciado condições de formatar, organizar um outro ser para si. Mauss 

(2017), referindo-se às vidas dos indígenas Pueblo, diz:  

 
Por outro lado, se considerarmos que essas vidas dos indivíduos, forças 
motoras dos clãs e das sociedades sobrepostas aos clãs, asseguraram não 
apenas a vida das coisas e dos deuses, mas a “propriedade” das coisas; e que 
não apenas asseguram a vida dos homens, neste mundo e no além, mas 
também o renascimento dos indivíduos (homens), únicos herdeiros dos 
portadores de seus prenomes (a reencarnação das mulheres é uma questão 
bem diferente), compreendereis que vemos já entre os [indígenas] Pueblos, 
em suma, uma noção de pessoa, do indivíduo confundido com seu clã mas já 
destacado dele no cerimonial, pela máscara, por seu título, sua posição, seu 
papel, sua propriedade, sua sobreviência e seu reaparecimento na terra num 
de seus descendentes dotados das mesmas posições, prenomes, títulos, 
direitos e funções (Mauss, 2017, p. 394).  

 

Goldman (1984, p. 184) entende que a construção da pessoa no Candomblé se 

dá no ritual: “é preciso lembrar, em primeiro lugar, que a lenta construção da pessoa 

neste sistema religioso é efetuada em função de um complexo conjunto de rituais que se 

sucedem ao longo de um amplo período de tempo”. No capítulo dois, descrevemos os 

vários rituais do Candomblé e a importância de entendê-los como ritos que não apenas 

possibilitam a funcionalidade do terreiro, mas também moldam subjetividades. Tal 

como a argila na mão do oleiro, aquele que entra em um terreiro será confeccionado 

lentamente, como afirma Goldman (1984). Esse molde, em que cada um vai sendo 

modelado à maneira do seu Orixá, é de certa forma organizado e controlado pela figura 

de autoridade e poder da mãe e/ou pai de santo e de outros dispositivos que são 

utilizados no terreiro para possibilitar a formação do indivíduo. A própria hierarquia é 
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um desses dispositivos. O corpo que passou pela iniciação é preparado para advir 

pessoa no Orixá para toda a comunidade. Na iniciação, um ser morre para advir outro. 

O Orixá só pode desabrochar se esse ser antigo “morrer” através dos ritos iniciáticos, a 

fim de abrir espaço para um ser novo, no qual o Orixá poderá aparecer, mostrar-se. 

Sobre o ser e o não-ser, aspectos discutidos por Bastide (1978), Goldman (1984, p. 195-

196) afirma: 

 
Bastide demonstra aí que a concepção do Ser adotada pelo Candomblé 
aproxima-se muito mais da ontologia medieval do que da filosofia pós-
crítica. Kant teria estabelecido de fato a inexistência, entre o Ser e o Não-Ser, 
de estágios intermediários: o Ser existe ou não existe, eis tudo. Os medievais, 
ao contrário, admitiam a presença de intermediários entre esses dois 
extremos, admitiam “uma escala de existências de graus do Ser. Existe-se 
mais ou menos”. É esta em verdade a concepção central do Candomblé: entre 
o Não-Ser do homem (não-iniciado) e o Ser pleno dos Orixás, uma 
continuidade poderia ser imaginada e construída, continuidade que seria 
percorrida por aqueles que, ingressando no culto, passam por todos os rituais 
e aceitam todas as obrigações e todos os tabus. O caminho entre o Ser e o 
Não-Ser é então uma estrada aberta, cheia de idas e vindas, de perigos, que se 
acentuam ao longo da caminhada. Pois se o cumprimento das prescrições 
permite a passagem em um sentido, sua não observância, as faltas e pecados 
históricos, ameaçam todo o sistema de entropia, devolvendo ao Nada aquilo 
que Era. A possessão nada mais é, consequentemente, do que o oferecimento, 
por um fugaz instante, desta realização do Ser, e sem ela o próprio sistema 
deixaria de operar.  

  

Goldman (1984) faz um dos elogios mais interessantes que Bastide já recebeu. O 

elogio em si não escapa à própria dimensão da crítica. Foi Roger Bastide quem melhor 

elaborou, ou mesmo percebeu, a dimensão ontológica do Candomblé, que perpassa a 

própria noção de corpo e pessoa. É através do rito iniciático que um indivíduo pode 

enfim advir pessoa no Orixá. Nesse sentido, corpo e pessoa não se distanciam, nem se 

distinguem. O indivíduo torna-se pessoa cósmica no Orixá e parte intrínseca da própria 

condição de existência do terreiro. O terreiro é ele mesmo uma pessoa e um corpo 

maior, uma espécie de abrigo, território onde todo um legado, um construto civilizatório 

é assegurado. Bastide (1978), como bem lembrou Goldman (1984), é autor de um dos 

textos mais fiéis acerca da noção de pessoa a partir da cosmogonia africana, qual seja, 

“A concepção africana de personalidade”. 

Por outro lado, o ser se articula com os objetos e as coisas. No espaço do terreiro 

o igbá/assentamento que representa o próprio Orixá, ou pelo o menos o altar sagrado 

onde oferendas lhe são feitas, evidencia a conexão corpo-sagrado versus corpo-iniciado, 

ou melhor, Orixá e pessoa. Há uma conexão entre a iniciada e o assentamento. Sansi 

(2009, p. 45), referindo-se a isso, afirma: “nos rituais de possessão, o santo é chamado 
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em primeiro lugar nos assentos, com sacrifícios ou oferendas”. Essa relação do iniciado 

com seus igbá abre caminhos para o axé, para o fluxo da energia vital que vai tornar 

possível o transe/possessão. Se o igbá é o recipiente onde a energia do Orixá é colocada, 

no momento do transe/da possessão, efetua-se uma transferência da energia contida no 

objeto para o corpo do possuído/iniciado. (Lapassade, 1972; Sansi, 2009 e 2013; 

Cossard, 2011).  

Para Bastide (1973), o Orixá possui existência dentro da pessoa, o antropólogo 

está empenhado em pensar a dimensão do ser no Orixá. Para isso, ele articula uma série 

de ritos e dimensões que estão relacionadas à própria dinâmica da vida no terreiro. Tudo 

o que está implicado no terreiro, ou mantém o iniciado implicado, presentifica a 

construção de pessoa a partir do modo de vida no Orixá. O antropólogo associa, à noção 

metafísica do Ser (ou seja, a noção de pessoa), a noção moral de responsabilidade. A 

“responsabilidade ritual”, como denomina Bastide, encarrega-se de constituir ou 

elaborar no Ser, na pessoa, um modo de existência outro que não aquele deixado para 

trás. A pessoa que se instaura a partir do Candomblé é então pessoa do Orixá e no 

Orixá. Falava em outro momento da dimensão da orixalidade, que é exatamente esse 

pressuposto de vida no Orixá.  

Bastide (1973) também entende que o Ser no Candomblé tem implicações 

profundas, na medida em que ele vai assumindo responsabilidades. A iniciação, 

denominada Idosú ou Adoxú, como é mais bem conhecida entre os adeptos do 

Candomblé, não extingue percursos e processos. A iniciação abre as portas para a 

continuidade de um percurso que se fecha de sete em sete anos, formando três ciclos, 

que seriam 7/14/21. Cada etapa desse percurso configura um grau de maturidade e 

responsabilidade. A maturidade não se dá somente pelos anos que passam e pelas 

obrigações cumpridas, mas também pelas formas com que as relações se dão no âmbito 

do terreiro. Nesse sentido, o iniciado observa e é observado. Os mais novos estão o 

tempo todo sob o olhar dos mais velhos. O “olhar também educa”, afirmou certa feita 

uma mãe de santo com quem conversei. O olhar educa quem é capaz de entender os 

olhares. No Candomblé, existem muitos códigos e saber ler cada um deles é também 

produzir processos de maturidade. Sobre isso, Bastide (1973, p. 373) diz: 

 
O grau do Ser não se confunde, pois, com o grau de liberdade. Pelo contrário. 
É esta a razão por que é preciso refletir antes de proceder à cerimônia, pois o 
aumento dos deveres é o preço do aumento do Ser – ou, mais exatamente, 
tavez constitua o avesso do mesmo fenômeno. Cara ou coroa da mesma 
realidade mística.  
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Pode-se dizer que o corpo e o assento são os dois lugares onde o Orixá se faz 

presente. Enquanto o assentamento é um lugar fixo, o corpo humano é o lugar onde se 

revivem as histórias dos Orixás. Tais histórias ganham vida através da dança, do ritmo e 

do xiré (roda, ciranda, bailado). Os assentamentos dos Orixás recebem oferendas, são 

alimentados, é feita também uma série de louvações. O corpo é lócus primordial da 

incorporação, nele os Orixás voltam à Terra por meio do transe dos iniciados.  

Se no assentamento, os Orixás ficam escondidos, guardados em um quarto 

escuro onde pouquíssimas pessoas entram, no salão, os Orixás bailam triunfantes no 

corpo dos iniciados, nas festas públicas (Sansi, 2009). O processo de entronizar o Orixá, 

seja no assento, seja no corpo, tem sua origem no momento da iniciação, no ato de fazer 

o santo. Assentar o santo é dar-lhe um lugar para residir, é construir um ponto de 

referência, ou mesmo um ponto de conexão entre o iniciado e seu Orixá. O 

assentamento é também um lugar de memória afetiva38, chamado de igbá, onde o 

iniciado pode depositar seus sentimentos, medos, alegrias e questões diversas.   

O igbá é lugar de afeto, porque o iniciado possuirá uma relação cotidiana e 

contínua com seu assentamento. No assentamento, o iniciado depositará uma série de 

vivências que são suas, que lhe pertencem, que dizem respeito aos seus processos de 

vida. É um lugar onde sua intimidade será selada com o seu Orixá, através do pacto que 

foi legitimado em cima do assentamento. O igbá é lugar da memória e da construção da 

relação Orixá-individuo e individuo-Orixá. O Orixá é uma energia viva e todo o 

percurso, processo de relação, seja via transe ou não do iniciado com o seu Orixá, será 

estabelecido via igbá e/ou através do seu próprio corpo.   

O corpo é igbá, é assentamento, é lócus primordial onde o Orixá toma assento, 

onde o Orixá se manifesta. O corpo é lugar de afetos e memórias, é lugar de guardar o 

que foi vivido com o Orixá na experiência cotidiana do transe, das cotidianidades e de 

uma série de situações vividas dentro do próprio terreiro, na relação de uns com os 

outros. O transe é, antes de tudo, uma energia extra cotidiana, essa energia pode ser a do 

Orixá, a da entidade, do inkice e/ou do vodun. Tais energias são apresentadas ao 

indivíduo, assim que ele adentra o terreiro.  
                                                
38 Volpi e Volpi (2002, p. 43) escrevem que: “no decorrer de toda a nossa vida, nosso corpo armazena 
sensações que estão ligadas a sentimentos e vivências afetivas. Algumas dessas sensações irão 
desaparecer com o passar dos tempos; outras, irão se sedimentar, deixando uma impressão gravada em 
nosso corpo e em nossa mente, de forma consciente ou inconsciente. O corpo não esquece. Tudo o que 
foi vivido durante a infância, através de sensações, permanece registrado”. 
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 A mensagem do Orixá dá-se no corpo do iaô (iniciado) clivado pelo transe. Não 

se pode negar que tal clivagem é o próprio estado liminar, como diz Turner (1974). O 

estado liminar é um rito de passagem, ou melhor, um estado no qual o indivíduo não 

está nem lá, nem cá. É um estado entre, no meio – eis o estado do transe. Ver o transe 

como estado liminar ajuda a identificar que, no momento que ele ocorre, o indivíduo e 

as divindades estão ali juntos, justapostos. Referindo-se a isso, Goldman (1984) vai 

abordar a maneira pela qual o Orixá toma seu iniciado. O Orixá, segundo esse autor, 

não vem de qualquer jeito, há uma disciplina, uma organização para sua vida, há um 

instante, porém este instante não é um instante qualquer. Descreve o autor: 

 
O momento mais adequado, quase que obrigatório, para que ele se dê, é 
durante os cânticos específicos de cada Orixá. Os Orixás são invocados numa 
ordem, não muito fixa mas que se inicia sempre com Exu e Ogum e termina 
com Oxalá, denominada Xiré. Desse modo, espera-se que durante os cânticos 
dedicados a Xangô, por exemplo, os filhos desse Orixá entre em transe, pois 
as toadas ou zuelas, como são usualmente chamado esses cantos, são um 
chamamento do Orixá. Além disso, as toadas de Oxalá, que encerram o Xirê, 
tem a propriedade de trazer à terra todos os Orixás (Goldman, 1984, p.126). 

 

Goldman (1984) é bem claro ao dizer que se recusa a reduzir o transe/possessão 

a qualquer coisa “exterior”, pois para ele, o transe atua sobre o indivíduo humano. Pode-

se observar que a tentativa do autor é evitar as projeções etnocêntricas tão explícitas nos 

trabalhos anteriores ao seu. O antropólogo vai indagar as leituras que colocavam o 

transe e a possessão como “dissociação da personalidade”. Para ele, tal termo se 

sustenta na crença de um indivíduo uno e indivisível, presente em algumas ideologias 

ocidentais. O transe do Orixá não dissocia a personalidade, ele extingue essa concepção 

de personalidade, para que uma noção de pessoa articulada com a dinâmica de 

existência do Orixá possa comparecer. A possessão pelo Orixá no transe místico funda, 

organiza, elabora uma pessoa outra para a comunidade, uma pessoa cósmica.    

 Para Goldman (1984), no transe estaria compreendida uma teoria sobre a noção 

de pessoa. No transe ritual do Candomblé, é necessário colocar a pessoa em questão. 

Esse processo dura vinte e um anos, nos quais seu Orixá e outros serão fixados na 

cabeça do iniciado. Os vinte e um anos presentificam o tempo da maturidade, quando o 

transe deverá diminuir, produzindo uma estabilidade dessa energia, então fixada. É o 

tempo que leva para o Orixá assentar, fixar-se, estabilizar-se, dando aos iniciados 

condições equilibradas de falar por si mesmos sobre sua relação com o sagrado, o Orixá 
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ou os Orixás pelos quais eles foram iniciados, ou que assentaram. Goldman (1984) 

afirma: 

 
A “pessoa” é postulada então como fragmentada, e todo o esforço do sistema 
parece voltado para fundi-la numa grande unidade. Este esforço está, 
contudo, como todo esforço ritual, voltado ao fracasso. Os únicos seres 
verdadeiramente unitários são os Orixás, no sentido de “Orixá Geral” (e, 
ainda aqui, esta formulação é aproximada), e, para o homem atingir a unidade 
equivaleria então evidentemente a divinizar-se integralmente. A possibilidade 
de que isto ocorra é reconhecida pelo sistema de crenças, na medida em que, 
num certo sentido, os Orixás foram homens e, portanto, estes poderiam 
tornar-se Orixás (Goldman, 1984, p. 185). 

 

Goldman (1984) critica Bastide (1973), por entender que esse autor, ao abordar a 

noção de pessoa no Candomblé, parte de uma visão etnocêntrica. O autor afirma que 

Bastide (1973) supõe uma identificação do iniciado com o Orixá, que presentifica a 

existência de dois seres: um representado pelo “eu psicológico” e outro, pelo “modelo 

de personalidade” do Orixá. A crítica de Goldman (1984) consiste em colocar em 

questão o fato de que o Orixá é uma força natural cósmica e não uma individualidade de 

qualquer espécie – múltipla é a força natural do Orixá, tal como se apresenta. Para 

Goldman (1984), diferentemente de Bastide (1973), é preciso pensar o transe no 

Candomblé como um sistema mais dinâmico, que se distancia dos pressupostos 

geradores de “personalidades” e “tipos psicológicos”, produzindo uma atualização da 

noção de pessoa humana. Bastide (1973), em seu artigo “Uma Lavagem de Contas – A 

concepção Africana da Personalidade”, insiste na noção de personalidade, embora no 

texto, ele mencione que esta procurando “compreender melhor a noção que os africanos 

têm da pessoa humana” (Bastide, 1973, p. 371).  

O ritual da dança no Candomblé é parte fundamental nessa busca de 

compreensão do transe e da noção de corpo e pessoa, uma vez que tudo é dançado. O 

ápice da festa é um baile denominado xiré, quando os deuses vêm dançar suas partituras 

corporais para os seus convivas. A dança no Candomblé não é muito diferente do ritual 

da dança entre os gregos, porque a dança propicia a recepção do Orixá no corpo do 

iniciado. Para Lara (1999), a relação entre dança e transe é muito presente no 

Candomblé. Entre os gregos, a dança era uma forma de deixar ser possuído pelos deuses 

e adquirir a “loucura divina”. A autora citada vai dizer que “chega-se ao transe por meio 

dela e atinge-se a unidade homem-deus, a manifestação suprema, o êxtase” (Lara, 1999, 

p. 63). Referindo-se ao transe, Lara (1999, p. 167) diz também que “o transe representa 
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a unidade em sua multiplicidade e multiformidade. É a presença do homem-deus, do 

humano e sobre-humano, do ser-não-ser, da harmonia na contrariedade”.  

Lara (1999) faz uma crítica ao trabalho de Goldman (1984), por entender que 

esse autor busca esboçar uma noção de pessoa a partir de uma unidade com o Orixá, 

mesmo entendendo a multiplicidade da pessoa e do próprio Orixá. Para ela, a unidade é 

possível de outras formas, não somente pelo transe e pela possessão. A autora pensa a 

unidade de forma ampla, uma vez que seu objeto de pesquisa é a dança do transe, ou a 

dança ritual no Candomblé. Conforme Lara (1999, p. 135), há um caráter no transe que, 

ao desencadear presença do Orixá no corpo do iniciado, provoca, produz uma série de 

“transformações na forma de se dançar, nas expressões, na forma de ser e agir”. 

Conforme Lara (1999), no transe, o Orixá domina o movimento e o agir, mas 

não toma totalmente a consciência do indivíduo. A unidade é vivida a partir de uma 

semiconsciência, identificada no estado de união homem-deus, da profundidade da 

experiência com o transcendente. Para autora, o Orixá é uma energia poderosa, um 

estado de total inconsciência seria impossível, pois o indivíduo não suportaria tamanha 

energia em sua estrutura. É o não-estado de inconsciência que possibilita ao iniciado a 

lembrança do que se fez quando estava tomado pelo transe do Orixá. A conclusão de 

Lara (1999, p. 192) sobre o transe traz a seguinte contribuição: 

 
O transe, ou seja, o grau elevado da transcendência, é o momento em que a 
materialidade espiritual e o espírito corpóreo retratam a unidade existencial e 
concretizam a busca, o encontro de si mesmo, a unidade, que muitos de nós 
ansiamos conquistar, independente de ser pelo caminho religioso. Embora 
não experienciando o transe, pudemos senti-lo presente e visualizá-lo no 
outro, em suas alterações corporais, em seu gestual dançante, em suas 
expressões verbais. É a exemplificação visível e totalizante a uma Educação 
Física que aborda corporeidade e unidade humanas, já que o meramente 
conceitual e interpretativo cede espaço ao observável e palpável. 

 

O Candomblé é uma religião de transe extremamente ritualizada. Para Gomes 

(2003), o transe é uma atividade normativa no terreiro, pois as regras são dadas pelos 

Orixás durante o transe de seus iniciados. Há no transe uma possibilidade de 

comunicação com os Orixás, por meio do contato mítico entre o mundo terreno e o 

mundo sagrado. Mas considero que a autora se equivoca ao dizer que os Orixás ditam 

regras através da possessão dos seus filhos. O transe é meramente estético, energético e 

performático – ele tem a dupla função de ser a manifestação visível e espetacular do 

Orixá para os adeptos do Candomblé e o momento de potencialidade para o iniciado, no 

qual ele pode sentir deus para si e para os outros. É um momento de axé, de renovação 
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da energia vital. É através do oráculo de Ifá, cujo mensageiro é Exu, o comunicador, o 

dono dos portais, que os Orixás se comunicam com os homens. 

Pellicciari (2008) toma, em sua pesquisa sobre a Umbanda, os termos “transe de 

possessão” e “incorporação” como sinônimos. A autora afirma que incorporação é “a 

maneira usual como este tema é tratado nos terreiros quando um espírito entra nos 

corpos dos médiuns” (Pellicciari, 2008, p. 15). O transe e a possessão são entendidos 

por ela como “fenômeno extático”. Os apontamentos entre corpo e transe feitos por essa 

pesquisa tem enorme serventia. Bairrão (2004) diz que “o transe claramente se propõe 

como uma estratégia de enunciação do indizível em palavras e pensamentos. Formula-

se como trânsito entre imagens cheias de sentidos e as suas interpretações corporais” 

(Bairrão, 2004, p. 6 apud Pellicciari, 2008, p. 25).  

Estabelecem-se, entre o corpo, a pessoa e o transe, expressões que transcendem 

o sujeito psicológico. O ritual do transe torna possível o comparecimento de tais 

expressividades.  A iniciação marca esse momento de constituição de uma nova etapa, 

sendo ela mesma uma etapa sinalizada por Pellicciari (2008) como “psicológica”. Cada 

passo dado no terreiro, seja na experiência do transe com o Orixá, seja na vivência 

cotidiana da comunidade, acaba por indicar, à sua maneira, processos subjetivos. O 

transe por si só é capaz de marcar essa fusão das coisas, delimitando etapas que se 

iniciam e se fecham, produzindo o corpo e a pessoa a todo o momento.   

A experiência de morte ou do morrer no transe místico refere-se ao apagamento 

e à falta de domínio que, muitas vezes, ele provoca. A própria dormência que o 

processo ocasiona é, em si, uma experiência de morte, de substituição da própria 

existência pela existência do Orixá. Alberti (1998) nota que, em um primeiro momento, 

o transe vem de forma desorganizada, devido à entrada do Orixá nos ritos iniciáticos. 

Após o período de desorganização, no qual o transe pode ser profundamente selvagem, 

marcado pelo rebater do corpo inteiro do iniciado, tem a experiência de morte do “eu”, 

onde o “sujeito perde seu nome, seu corpo e durante uma semana permanecerá cadáver” 

(Alberti, 1998, p. 49).  

Para Couto (2008), o transe tem efeitos na percepção e na consciência. A autora 

entende que o ritmo e o movimento têm um papel fundamental no desencadeamento do 

transe. A junção de sons dos atabaques, do agogô, do adjá, do xeré, entre outros, possui 

efeitos mágicos capazes de produzir, nos iniciados, uma vertigem do corpo físico e, com 

ela, o transe místico. Ao citar o trabalho “An anagram of ideas on art, form and film”, 

da cineasta Maya Deren (1946), Couto (2008, p. 36) conclui:  
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Tais como vários recursos mecânicos tais como cristais e luzes empregados 
no hipnotismo, assim, eu acredito que o ritmo percussivos são extremamente 
importantes ao induzir a possessão. Como nós sabemos, o ritmo consiste na 
regularidade de intervalos entre sons. Uma vez que esse intervalo é 
estabelecido, nossa percepção sensória gera uma expectativa de sua 
recorrência. Ainda mais importante, sustentar a regularidade rítmica que a 
fonte é fora do individual ao invés de dentro, significa que a consciência é 
desnecessária, como é, na manutenção da concentração. [p.159] (Couto, 
2008, p.36). 

 

A música é ritual, porque o som é capaz de provocar uma série de eventos no 

corpo-mente do iniciado. Rouget (1980, p. 142) considera “que a música é a principal 

forma de manipular o transe, socializando-o mais que provocando-o”. A música ritual 

facilita o transe e, no Candomblé, cada Orixá possui suas cantigas, que cantadas na 

língua-mãe que é a língua iorubá, fon, ou bantu, conta a história e os feitos dos Orixás. 

A música abaixo, por exemplo, é cantada para invocar o Orixá Omolú, deus da doença e 

da saúde, deus da varíola, deus da terra aonde nossos corpos irão no dia da morte. A 

cantiga é entoada ao som estridente do adjarim39, com os atabaques no ritmo opanijé40: 

 

Omolú Kìí bèrù já                          [Omolú não teme a briga 

Kòlòbó’se, a je nbo                        [em sua pequena cabaça (ou vasilha de barro) 

Kòlòbó’se, a je nbo                        [traz axé e feitiço. Vamos comer cultuando-o 

Kòlòbó’se, a je nbo                        [em sua pequena cabaça (ou vasilha de barro) 

Aráayé.           [traz axé e feitiço. Vamos comer cultuando-o 

            [Vamos comer cultuando-o todos juntos 

 

A música ritual tem a função de possibilitar que os iniciados no mistério 

revivam o mito, ou seja, os feitos dos deuses. Para Godoy (2012, p. 142), “o texto (da 

música) facilita o transe por favorecer associações em termos de significantes, dele 

depreensíveis, com os espíritos”. A combinação entre música, texto e ritmo codifica 

imagens, sensações e movimentos, tornando possível uma conexão do corpo e da pessoa 

com o ritual como um todo, integrando o iniciado a seu deus. Assim, corpo-pessoa e 

Orixá se fundem em uma coisa só.  
                                                
39 Sineta de metal composta de uma, duas ou mais campainhas, utilizada pelos sacerdotes como chamado 
aos Orixás.  
40 Barros (2005, p. 97), referindo-se a esse ritmo nota que a palavra opanijé “significa ‘(ele) mata e (ele) 
come’”. O ritmo do opanijé “começa então um balé onde os pés nus ora marcham para a direita, ora 
marcham para a esquerda, três passos para cada lado. Espalmadas as mãos, a cada movimento de braços 
que avançam e se recolhem, volvem-se em alternância para o alto e para baixo. Quando voltadas para 
cima significam vida e, quando voltadas para o solo, morte” (Barros, 2005, p. 97). 



179 
 

O ritual é o lugar da excelência do transe, ele consegue constituir o necessário 

para que o fenômeno se estabeleça. Para Couto (2008), o ritual garante, através de uma 

série de dispositivos, entre eles o ritmo, a música e a dança, o trabalho da fisicalidade do 

corpo. O transe, conforme a autora, ocorre através dessa fisicalidade, é o corpo que se 

contorce, é o corpo que trabalha, desenvolvendo a performance ritual que possibilita o 

reconhecimento da personalidade do Orixá ali presente. Referindo-se ao ritual 

descortinado pelo transe, a autora diz: 

 
Rituais são eventos coletivos comuns de espaço e tempo, que não 
simplesmente terminam no êxtase [transe, possessão] e dissolvem a pessoa de 
seu ser social, ao contrário, durante semelhante processo anárquico do ritual, 
os participantes são transformados dentro de um novo status social (Couto, 
2008, p. 37). 
 

A dança do corpo no transe místico do Orixá é ápice da própria experiência do 

transe na prática ritual do Candomblé. Dançar para os adeptos dessa religião é de 

fundamental importância. Todo iniciado aprende a dançar, assim como aprende outra 

língua, a língua dos Orixás, a língua (iorubá, banto, fon) pela qual os iniciados 

conversam com os deuses. O corpo onde dança o sagrado dos deuses é lócus da 

presentificação do Orixá. Rouget (1980) entende que a dança é uma parte essencial da 

constituição do transe, uma vez que o provoca ou manifesta. O autor chama de 

“abstrata” a dança encarregada de provocar o transe, que ocorre de forma antecipada, 

antes do transe, e de “mimética” a dança que faz manifestar o Orixá, ela é o próprio 

acontecimento do transe, que o torna possível.  

O ritual do transe anula a personalidade do iniciado, fazendo do corpo um 

receptáculo do Orixá. Couto (2008) entende o transe no Candomblé como um estado de 

inconsciência. Segundo a autora, nesse estado de inconsciência, os corpos dos 

participantes dançam e tremem. Como o transe é algo aprendido, Couto (2008) 

considera que ele envolve uma técnica que afeta o sistema nervoso, implantando ali 

novos significados culturais e identidades sociais.  

O ritual, por si só, provoca o deslocamento, o sentir-se retirado. Com o transe, 

processos desorganizam-se, apagando a personalidade do indivíduo, fazendo vir à tona 

em seu corpo um ser-outro, divino, sagrado, Orixá. É um ser-outro que o habita desde 

sempre e que é despertado, de dentro pra fora, pela iniciação. Conforme Couto (2008), o 

transe do Orixá processa um fenômeno de reorganização por meio da vivência de 

experiências extáticas, que reconectam nossos corpos desenraizados. A autora cita 
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Perniola (2000), para quem o ritual do transe é uma forma de pensamento do corpo, 

fundamentado em sua desorganização, assim como na angústia por sentir-se fora de 

casa, fora de si.  

Há no transe uma experiência de morte em rito, em trânsito, que desloca, 

convoca, provoca. O rito é a antecipação do transe feito ritual, que gera crise, vertigem, 

acontecimento. Couto (2008, p. 52), abordando o assunto, afirma que a morte do corpo 

no transe é não manifesta, pois canaliza o transe entre formas e estados, convoca um 

“ente” que possibilita todos os movimentos. A morte aparece como figura ritualística, 

desencadeadora de ruptura. Concordamos em muitos aspectos com a autora, 

entendemos que essa morte, ainda que subjetiva, não se dá em sua totalidade. O 

indivíduo não daria conta de ficar sem o corpo que o estrutura por muito tempo.  

É muito evidente que é a música ritual que desperta o Orixá de dentro do iyawo. 

É nesse sentido que o próprio Bastide (1973) pontua que o transe e a possessão são 

fenômenos sociais e não fenômenos do sistema nervoso. Dias (2011) retoma Bastide 

(1973) pra dizer que o transe não ocorre a qualquer momento do ritual. O ritual é o 

espaço, território demarcado para o acontecimento. Nesse território disponibilizado para 

o transe, há uma série de dispositivos presentes, a fim de favorecer a recepção dos 

Orixás nos corpos dos iniciados. De antemão, uma energia é despertada no terreiro, os 

iyawos têm seus corpos lavados, banhados com omi-ero ou amassi (infusões de plantas 

que podem conter ou não outros elementos) e adentram o salão ao som da música e dos 

ritmos de seus respectivos Orixás. Seus poros se abrem, permitindo que a força 

ancestral compareça, de dentro pra fora. 

 Entre o conceito de transe místico de Bastide, o transe no Candomblé e seus 

desdobramentos em relação à noção de corpo e de pessoa, caminhos precisam ser 

percorridos, para que se possa ter uma compreensão que permita a continuidade do 

diálogo e da própria pesquisa. Acreditamos que nosso trabalho apenas abriu essa 

possibilidade, sem pretensão nenhuma de fechá-la. Bastide (2016, p. 139-140) chamou a 

atenção para a importância de escutar aqueles que são possuídos:  

  
[…] se tornam necessárias autobiografias ou biografias de possuídos. Os 
psiquiatras se engajaram nesse caminho com as “histórias de casos”, mas 
levaram em conta apenas os elementos patológicos: origem constitucional ou 
familiar dos sintomas, sua evolução e seu tratamento mediante a entrada em 
uma confraria de possuídos. […] Será preciso, no futuro, multiplicar esse 
gênero de estudos, pois é neles que se amarram as estruturas da sociedade 
global, do culto de possessão e da personalidade. 
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 Consideramos que o iniciado diz sobre o transe é importante, especialmente se 

isso revela a produção de processos que possibilitam constituir uma noção de corpo e de 

pessoa. O que propusemos nesta revisão bibliográfica foi visitar uma série de 

contribuições sobre o fenômeno do transe, mostrando a diversidade de entendimentos e 

sua elucidação através do conceito de transe místico de Bastide e da constituição de 

uma noção de pessoa e corpo no Candomblé.  
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4. Conclusões  

 
 Conclusões costumam apressar o tempo, teria dito Jacques Lacan, ao referir-se 

ao “momento de concluir” no percurso da análise. Portanto, é hora de tecer algumas 

conclusões acerca do que produzimos até aqui, que não me afobe a pressa. Concluir é 

um ato e faço de minhas conclusões um ato para ir adiante. É exatamente assim que 

concluo: faz-se necessário ir mais além. Primeiro, deparo com uma angústia, que 

descrevo aqui: há dois problemas em torno de Bastide, o principal interlocutor da nossa 

pesquisa. O primeiro problema reúne-se em torno dos seus próprios equívocos, seu 

transe místico é nada mais, nada menos do que uma insistência em defender a noção de 

vida mística no Candomblé. Não há dúvidas de que o transe pode ser místico e que 

existe uma vida mística no Candomblé. A questão é que Bastide lê o Candomblé com as 

lentes do Ocidente judaico-cristão. O Candomblé de Bastide é uma utopia diante 

daquilo que ele mesmo quis consolidar. Refiro-me às suas formas elementares de vida 

mística. Ele era um homem de gabinete, passou 90 dias na Nigéria e no Benin e foi 

poucas vezes à Bahia para conviver diretamente com as práticas de terreiro. Bastide 

peca pelo seus excessos, e não é dificil localizar sua herança cristã quando lemos seus 

escritos. O segundo problema é que Bastide, além de pouco entendido, é muito pouco 

lido, mas ele não é pouco entendido porque é pouco lido. Ele é pouco entendido, porque 

entendê-lo requer um tanto de desencantamento, é necessário conhecer o Candomblé 

para além dos livros.  

 O problema da mística no Candomblé é que ela não tem o transe como único 

pilar, embora o transe/a possessão seja o ápice do transe. Ela requer outro percurso, 

retirar-se desse conceito de transe, possessão e/ou extase para pensar o que de fato 

ocorre no devir-Orixá do iniciado. Penso que deveriamos retomar as nomenclaturas 

originárias, o que chamam de transe possessão é o estado de elegún do iniciado. Elegún, 

o que possui gún, a força/poder, ou seja, axé do seu Orixá. Há também uma necessidade 

de entender o que é mística e, talvez, partir de outro pressuposto para pensar a mística 

no Candomblé. Ensaio nestas conclusões algumas coisas: uma delas é que os Orixás e 

os iniciados não possuem uma relação de personalidade, como muitos querem acreditar 

e como o próprio Bastide insistiu. A relação do Orixá com o iniciado não se trata de 

uma personalidade que se ausenta para um ser divino entrar. É fato que o adepto 
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iniciado se torna Orixá para a comunidade, mas esse devir não supõe a ausência da 

existência do iniciado. Por isso, penso ser equivocado falar em possessão. O Orixá é 

algo que se desdobra de dentro, ele já está lá, despertado através dos ritos iniciáticos. 

No transe/possessão, como os estudiosos vêm chamando o que ocorre com o estado de 

elegún do iniciado, pode-se dizer que é o iniciado mesmo, na sua condição de Orixá, 

que baila no salão, lembrando a comunidade os feitos dos antepassados Orixás. Essa 

condição não é teatral, não se dá pela via da persona, como no teatro grego. O que 

ocorre é que os ritos iniciáticos se encarregam de lembrar, para o próprio iniciado, sua 

condição divina desde sempre. A condição mística do transe místico não é outra coisa, 

se não a relação contínua em que o iniciado dispõe de si para ser um Orixá para sua 

comunidade. 

 O que se percebeu nos estudos de revisão bibliográfica acerca do transe que 

realizamos nesta dissertação é que tais pesquisas são repetitivas em certos aspectos, que 

procurei deixar evidentes. Por um lado, há uma noção do transe como fenêmeno 

psicológico, conectado com as questões de saúde e doença. Por outro lado, há um 

aparato que insiste em qualificar o transe e a possessão como a posse de um ser divino 

do além. Na compreensão da maioria das pessoas, os Orixás e mesmo outras entidades 

vêm do reino do Orún distante e entram no corpo da pessoa. Entretanto, considero que 

nada entra e nada sai. O que ocorre é que tudo isso já está lá, sempre esteve lá e é 

despertado por ritos específicos que têm exatamente esse papel. Bastide chega afirmar 

que ninguém poderia possuir o Orixá em sua totalidade porque sucumbiria, isso racharia 

o indivíduo ao meio. A verdade é que ninguém revela, manifesta sua orixalidade, sua 

condição de Orixá da mesma forma, exatamente porque a mística de cada um é da 

ordem do singular.  

 Nossa tentativa é trazer contribuições para além Bastide, aos estudos sobre o 

transe. Há aspectos que nao foram ditos e esclarecidos. Penso que seja hora de escutar 

os praticantes de transe, os iniciados das diversas tradições afro-brasileiras. É preciso 

escutar essa diversidade de narrativas e realizar um inventário acerca disso para que 

uma pesquisa sobre o transe avance em outra direção, fugindo da repetição e da 

mesmice. O próprio Bastide impôs esse desafio, no artigo “Prolegômenos ao estudo dos 

cultos de possessão” (2016), apresentado no Colóquio sobre a possessão, em Paris, em 

1968. Bastide (2016, p. 139-140) diz que se “tornam necessárias autobiografias ou 

biografias de possuídos. […] Será preciso, no futuro, multiplicar esse gênero de estudos, 
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pois é neles que se amarram as estruturas da sociedade global, do culto de possesão e da 

personalidade”.  

 A dissertação procurou realizar um mapeamento de tudo o que vem sendo dito 

sobre o transe em vários aspectos. Procurei contemplar, além da escrita de Bastide, 

pesquisas no campo da antropologia, da sociologia, da psicologia e da psiquiatria, com 

o intuito de reunir uma série de conhecimentos e pareceres diversos acerca da noção de 

transe no Candomblé. Retomo aqui a noção de mística. Bastide foi feliz ao dizer que há 

um transe místico e que há uma vida mística no Candomblé. Penso que é necessário 

buscar a descrição do que seja esse transe místico e essa vida mística no Candomblé, 

distante das categorias e pressupostos judaico-cristãos utilizados por Bastide. A 

experiência das pessoas e dos grupos pode ter diversas semelhanças, porém conceder 

lugar às diferenças pode ser a saída para uma compreensão mais singular, até para 

externar aquilo que distancia uma pessoa da outra, um grupo de outro.  

 A título de conclusão, gostaria de continuar a pesquisa sobre o transe na 

macumba, através da produção de artigos, sobretudo relativos ao que poderíamos 

chamar de antropologia da percepção. Vou seguir conversando, observando, 

convivendo com pessoas iniciadas no Candomblé, na Umbanda e na Quimbanda, com a 

finalidade de falar com mais propriedade sobre o que ocorre, ou melhor, o que é de fato 

o transe místico africano e afro-brasileiro.  

 Verifico no transe, seja do Candomblé, seja da Umbanda ou da Quimbanda, uma 

modalidade de vida. Em torno do transe como prática de orixalidade, está a própria 

vida. Para os adeptos das tradições afro-brasileiras, o transe compõe a vida. Essas 

tradições têm no transe uma forma de dispositivo de vida, que permite que o mundo 

cósmico esteja conectado permanentemente com o mundo material, o mundo da práxis.  

 O transe místico, tema fundamental dessa pesquisa, descortina-se em uma noção 

que permeia a mística do transe. Bastide deu o pontapé, entendeu perfeitamente que 

existe uma mística no Candomblé. Cabe a nós continuar o trabalho iniciado pelo 

antropólogo francês. É meu desejo produzir essa ciência mística que se descortina a 

partir das tradições afro-brasileiras e que tem no transe sua apoteose, seu auge, sua 

expressão maior de mística e misticismo. Michel de Certeau (2015), outro francês, 

professor de antropologia histórica das crenças na École des Hautes Études em Ciências 

Sociais, afirmou que a mística constitui um saber específico, para outros uma ciência. 

Ainda citando Certeau (2015), é possivel localizar esse saber místico e encontrar nele 

uma nova forma de cientificidade. Se há um saber místico na experiência do transe no 
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Candomblé, faz-se necessário trazer à tona esse saber, elucidá-lo através do estudo da 

mística na antropologia, ajudando a compor uma epistemologia do Candomblé que se 

presentifica como teoria e prática na experiência do transe místico.  

  Michel de Certeau (2015) diz que, na mística, revela-se a criação de um corpo 

falante. Bastide (2016) afirma que há uma “linguagem dos gestos” no transe, uma 

comunicação, uma forma de comunicar e dizer algo – é a língua do outro que usa da 

mística como possibilidade de tradução. Busquei mostrar que a vasta bibliografia sobre 

o transe é caminho para chegar a outro lugar. Nesse sentido, Roger Bastide e tantos 

outros são por demais necessários. Esta pesquisa serviu para enxergar e evidenciar o 

que falta, resta-nos colocar em evidência essa falta, trazendo contribuições até então não 

contempladas.  

 Em escritos futuros, proponho analisar o fenômeno do transe místico no plano 

da fala e da escuta, com suas ressonâncias no corpo. É uma forma de permitir que o 

transe fale a partir de um outro lugar, através da boca daqueles que o vivem no 

cotidiano das suas práticas religiosas e espirituais. Trata-se de tornar evidente esse saber 

que escapa à própria experiência. Como praticante do transe místico, revindico a voz da 

experiência para fazer falar aquilo que se cala. Creio que somente assim, as coisas que 

ainda não foram explicadas e contempladas na literatura antropólogica poderão vir à 

tona e esclarecer uma temática tão cara para os adeptos das tradições de matriz africana, 

a academia e o público em geral. A mim, resta somente colocar meu corpo, meu ser, 

minha caneta e minha senso-percepção à disposição dessa empreitada.  
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