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“É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida
passar.
É melhor tentar, ainda que em vão que sentar-se, fazendo
nada até o final.
Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias frios em casa
me esconder.
Prefiro ser feliz embora louco, que em conformidade
viver”.
(Martin Luther King)

6

RESUMO

Apesar dos estudos sobre o tema das religiões de matrizes africanas já realizados, ainda subsiste o
desconhecimento e a discriminação em relação a elas, por parte significativa da população brasileira.
Não obstante a produção existente é imperativa a necessidade de novas abordagens e perspectivas de
análise. Esse é o objetivo do trabalho: traduzir numa linguagem clara e fundamentada as práticas
rituais, a configuração do espaço sagrado e o culto às religiões de matrizes africanas, especificamente
do Candomblé. Embora confinado originalmente à população de negros escravizados, proibido pela
igreja católica, e criminalizado mesmo por alguns governos, o Candomblé prosperou nos quatro
séculos, e expandiu de forma considerável desde o fim da escravatura em 1888. A história dessa
manifestação cultural-religiosa é de extrema importância, para entender a nossa identidade brasileira.
A pesquisa pode ser caracterizada como uma pesquisa bibliográfica, visto que para o maior
embasamento do trabalho, foi necessário a busca de artigos e outros trabalhos pulicados em sites ou
livros procurando a melhor interprertação dos fatos analisados. Na fundamentação do trabalho
reourreu-se a diversos autores que trabalham a temática em questão como: Assunção (1996), Bastide
(1971, 1991 e 2001), Carneiro (1967), Ferreti (1993), Lovejoy (2002), Mattoso (1982, 1990, 2003),
Prandi (1999, 2005), Verger (1987), dentre outros. O estudo também analisa a presença do Candomblé
na cidade no Maranhão aqui denominado de tambor de crioula procurando tornar claro o processo
dessa atividade religiosa, de sua origem analisando os fatos históricos envolvidos, até o seu vigor no
referido estado. Com isso pretende-se vislumbrar seus preceitos e rituais em busca de uma melhor
compressão de todo esse processo, além de descrever o cotidiano das pessoas que seguem e veneram
essa divindade e sua importância do ponto de vista histórico e culturalpara ahistória do Maranhão.

Palavras- chave: Candomblé, escravos, religião, Maranhão, tambor de crioula.
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ABSTRACT

Although studies on the subject of African religions already made, there is still ignorance and
discrimination towards them , for a significant part of the population. Notwithstanding the existing
production is imperative the need for new approaches and analytical perspectives. This is the main
goal: to translate into a clear and reasoned language the ritual practices, the configuration of the sacred
space and worship of African religions , specifically the Candomblé. Although originally confined to
the population of African slaves, forbidden by the Catholic church, and even criminalized by some
governments, Candomblé thrived in four centuries, and expanded considerably since the end of
slavery in 1888. The history of this cultural - religious manifestation is of utmost importance to
understand our Brazilian identity. The research can be characterized as a literature search, since for the
largest foundation work was necessary to search for articles and other works pulicados on websites or
books looking for the best interprertação the facts analyzed. On the basis of the work is reourreu to
several authors working on the subject matter as: Assumption (1996), Bastide (1971, 1991 and 2001),
Ram (1967), Ferreti (1993), Lovejoy (2002), Mattoso (1982, 1990, 2003), Prandi (1999, 2005), Verger
(1987), among others . The study also analyzes the presence of Candomblé in the city in Maranhão
here called Creole drum seeking to make clear the process of this religious activity , its source,
analyzing the historical facts involved , until its force in that state. With this we intend to glimpse its
precepts and rituals in search of a better compression of this whole process , and describe the daily life
of the people who follow and worship this deity and its importance from a historical standpoint and
culturalpara The story of Maranhão.

Keywords : Candomblé, slaves, religion, Maranhão, creole drum .

8

LISTA DE FIGURAS

Figura 01 ................................................................................................................. 14
Figura 02 ................................................................................................................ 16
Figura 03 ................................................................................................................. 17
Figura 04 ................................................................................................................. 17
Figura 05 ................................................................................................................. 23
Figura 06 ................................................................................................................. 34
Figura 07 ................................................................................................................. 35
Figura 08 ................................................................................................................. 36
Figura 09 ................................................................................................................. 36
Figura 10 ................................................................................................................. 37
Figura 11...................................................................................................................38
Figura 12...................................................................................................................38
Figura 13 ................................................................................................................. 39
Figura 14 ...................................................................................................................40
Figura 15 ...................................................................................................................41

9

SUMÁRIO

1.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS ............................................................................. 10

2.

UMA BREVE HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL........................................ 13

2.1 Escravidão na África...................................................................................................13
2.2 Escravidão no Brasil....................................................................................................16
2.3 Os povos africanos que vieram para o Brasil..............................................................20
2.4 A escravidão no Maranhão ........................................................................................ 22
3.

O CANDOMBLÉ ......................................................................................................27

3.1 A Origem do Candomblé..............................................................................................27
3.2 Os rituais do Candomblé...............................................................................................30
3.3 As religiões negras e o sincretismo como identidade brasileira....................................41
3.4 O Candomblé no Brasil..................................................................................................44
3.5 O Candomblé no Maranhão: tambor de crioula.............................................................46
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................................... 51
REFERÊNCIAS

10

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Segundo Bastide (1989), as populações negras trazidas ao Brasil pertenciam a
diferentes civilizações e provinham das mais variadas regiões africanas. Suas religiões eram
partes de estruturas familiares, organizadas socialmente ou ecologicamente a meios
biogeográficos. Com o tráfico negreiro, sentiram-se obrigadas a decifrar um novo tipo de
sociedade, baseada na família patriarcal, latifundiária e em regime de castas étnicas (sistemas
tradicionais, hereditários ou sociais de estratificação, baseados em classificações como raça,
cultura, ocupação profissional.
A escravidão no Brasil iniciou-se ainda na primeira metade do século XVI, com
início das atividades de produção de açúcar. Os colonizadores portugueses traziam os negros
de suas colônias estabelecidas no continente africano para utilizar como mão-de-obra escrava
nos engenhos.
O transporte de escravos era uma atividade altamente rentável na época. Os
negros eram tratados como simples mercadorias, sendo submetidos a péssimas condições de
higiene e conforto, amontoados nos porões dos navios negreiros. Durante a viagem entre a
África e o Brasil, muitos ficavam debilitados e acabavam morrendo.
Como a condição de escravo era simplesmente determinada pelas características
raciais dos subjugados no Brasil, era praticamente impossível a fuga e a reinserção social de
eventuais fugitivos. O estigma da cor da pele foi determinante para o prolongamento da
escravidão por mais de três séculos no país.
Entre as múltiplas preocupações do homem está a religiosidade . inalienavelmnte
ligam-se crenças e vivências religioas , configuradas em expressões comportamentais. “ O ato
religioso nasce no Âmbito pesssola profundo e se difunde na totalidade da experiência nas
diferentes dimensões humanas” ( REHBEIN, 1985, p. 212).
O processo histórico que deu origem às Religiões Afro-Brasileiras é longo e
tortuoso. Ao longo dos séculos, as práticas dos africanos trazidos como escravos foram se
misturando com as práticas católicas e indígenas, dando origem a um quadro religioso
bastante rico e diversificado. Resultado desse processo de hibridização, as religiões afrobrasileiras hoje são uma realidade no cenário religioso brasileiro. Mas na maioria dos casos,
os templos dessas religiões são marginalizados muitas vezes, em função do poder ou de um
discurso ideológico que na maioria das vezes privilegia apenas as religiões cristãs.
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Durante o longo período de escravidão, mais de trezentos anos, ocorreram mudanças na
economia brasileira, estrutura social rural ou urbana, nos processos de miscigenação. Com o advento
da República, as religiões africanas sofrem o impacto da modificação na estrutura demográfica e na
segmentação da sociedade.

Os principais grupos que definem as Religiões Afro-brasileiras são o Candomblé
e a Umbanda. O Candomblé é uma religião baseada nas crenças que os africanos trouxeram
de suas terras natais e que hoje é praticado em vários locais do país.
De acordo com Prandi (1991), o Candomblé, é a mais tradicional e africana dessas
religiões, se originou no Nordeste. Nasceu na Bahia e desde longa data tem sido sinônimo de
tradições religiosas afro-brasileiras em geral. Desde o começo os pais-de-santos buscavam reafricanizar a religião. Isto foi possível em parte, porque a rota dos navios entre Nigéria e
Bahia, conservou viva a conexão com a África. Isso continuou mesmo depois da abolição da
escravidão em 1888. Escravos libertos que puderam viajar para áreas dos Yorubás foram
iniciados no culto dos Orixás e então, ao retornar ao Brasil, puderam fundar terreiros a
revitalizar a prática religiosa. Quando as religiões afro-brasileiras começaram a aparecer, o
conceito de nação ganhou nova força e significado, em parte como um símbolo de
transmissão de tradições religiosas locais, e em parte como uma marca da identidade étnica.
Segundo Braga (1998), o Candomblé deve ser entendido como um conjunto mais
amplo que envolve, para além dos compromissos religiosos, uma filosofia de vida, uma
maneira especial de interação do homem consigo mesmo, com a natureza, com o seu passado,
com sua origem e sua especificidade cultural, sem perder de vista, suas relações profundas
com outros segmentos sociais, igualmente comprometidos com o processo que elabora e
particulariza a formação da sociedade brasileira.
Não se pode falar em religião afro-brasileira do Maranhão sem falar em Tambor de
Mina e nos dois terreiros mais antigos dessa denominação religiosa, localizados no bairro de
São Pantaleão (Centro): a Casa das Minas - Jeje, consagrada ao vodum Zomadonu, e a Casa
de Nagô, consagrada ao orixá Xangô - abertas em meados do século passado por africanos.
Acredita-se que a primeira tenha sido fundada por uma rainha do antigo reino do
Dahomé, vendida como escrava após o falecimento do Rei Agonglô (1797), ou por pessoa por
ela iniciada (VERGER, 1990). Fala-se que a Casa de Nagô foi aberta por outro grupo, com a
colaboração da primeira, razão pela qual é muito ligada a ela. Fala-se ainda na Casa das
Minas da existência no passado de um terreiro Cambinda muito ligado à casa Jeje em Codó,
interior do Estado.
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O Tambor de Mina surgiu na capital do Maranhão, se expandiu pelo Pará,
Amazonas, outros Estados do Norte e para as capitais que receberam grande número de
migrantes do Norte, como Rio de Janeiro e São Paulo. Embora hegemônico no Maranhão, o
Tambor de Mina - Jeje, Nagô, Cambinda, foi sincretizado no passado com manifestação
religiosa de origem indígena denominada Cura/Pajelança e com uma tradição religiosa afrobrasileira, surgida em Codó (MA), denominada Mata ou Terecô.
A partir dos anos sessenta a Mina e a Mata passaram a ser influenciadas pela
Umbanda, tanto na capital como no interior do Estado. Hoje, embora as casas de Mina mais
antigas não tenham se filiado a Federações de Umbanda, muitos terreiros de Mina e de Mata
adotaram a Umbanda e, apesar de continuem realizando rituais de Mina, Mata e Cura se
apresentam como de Umbanda e participam de atividades promovidas pela Federação como: a
Festa de Iemanjá, no ano novo, e a Procissão dos Orixás, no aniversário da fundação de São
Luís.
O presente trabalho configura-se como uma pesquisa bibliográfica documental
descritiva, visto que para o maior embasamento nos teóricos abordados foi necessário à busca
de artigos e outros trabalhos pulicados em sites ou periódicos visando a melhor interpretação
dos fatos. Para tanto se recorreu a vários teóricos dentre estes: Assunção (1996), Bastide
(1971, 1991 e 2001), Carneiro (1967), Ferreti (1993), Lovejoy (2002), Mattoso (1982, 1990,
2003), Prandi (1999, 2005) e Verger (1987).
Segundo Gil: “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial, a descrição
das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de
reações entre as variáveis” (2007, p. 42). O que se propõe também nesta pesquisa é a
caracterização do candomblé em seus aspectos principais bem como sua contextualização ao
longo dos anos para a consolidação de uma prática religiosa rica e diversificada no país.
Sob esta perspectiva o presente trabalho encontra-se estruturado em quatro
capítulos. No primeiro capítulo tem-se a introdução com a abordagem inicial do tema
trabalhado. No segundo discute-se o processo histórico da escravidão negra na África, como
era essa prática, que consequências trouxeram para a nossa formação cultural, que povos
africanos vieram para o Brasil para a formação da nossa herança étnica e como se configurou
a escravidão especificamente no Maranhão. No terceiro capítulo apresenta-se a origem do
Candomblé, os rituais característicos dessa religião, o sincretismo religioso como base para a
construção da identidade brasileira. Aborda-se também o processo histórico de consolidação
do Candomblé no Brasil e depois no Maranhão como forma de disseminação de uma
determinada cultura.
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No decorrer da pesquisa ressaltou-se que ainda existe o preconceito e a
intolerância ferindo não somente a religião, como também os direitos humanos, sendo que o
Candomblé é uma religião que possui a capacidade de agregar homens e mulheres na busca de
uma melhor integração das pessoas com a natureza.
O Candomblé enfatiza a ideia de que a competição na sociedade é bem mais aguda
do que se podia pensar, que é preciso chegar a níveis de conhecimento mágico e religioso
muito mais densos e cifrados para melhor competir em cada instante da vida, que o poder
religioso tem amplas possibilidades de se fazer aumentar. “Ensina que não há nada a esconder
ou reprimir em termos de sentimentos e modos de agir, com relação a si mesmo e com relação
aos demais, pois neste mundo podemos ser o que somos, o que gostaríamos de ser e o que os
outros gostariam que fôssemos - a um só tempo” (PRANDI, 1996, p. 56).
Escolheu-se a delimitação ao espaço do estado do Maranhão, uma vez que este é
rico em manifestações religiosas voltadas à cultura afro-brasileira sendo, portanto uma fonte
rica de pesquisa para a melhor compreensão e análise do tema em estudo.
Conforme Prandi (1999), o Candomblé é síntese de crença que deita raízes na
África negra, mantem-se pela oralidade e pela tradição, depois de ter atravessado as águas
atlânticas e vencido séculos e séculos de autoritarismo dos senhores de engenho. Senhores
etes que sempre se acrediataram também serem donos da verdade.
No Brasil, o Candomblé deixou, paulatinamente, de ser um culto eminentemente
étnico se tornando um espaço de multiplicidades étnico-culturais, no qual convergem atores
de diferentes etnias e classes sociais. O Candomblé é hoje uma religião aberta a todos, sem
exclusão de gênero, sexo, origem social ou religiosa.
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2. UMA BREVE HISTÓRIA DO NEGRO NO BRASIL

2.1- Escravidão na África

De uma maneira pode-se dizer que já existia escravidão na África. Esta era
configurada como uma escravidão doméstica, e não uma escravidão mercantil, ou seja, entre
vários povos africanos, o escravizado não era uma mercadoria, mas sim um braço a mais na
colheita, na pecuária, na mineração e na caça; um guerreiro a mais nas campanhas militares
(BOAHEN, 1991).

Figura 01

Escravos na África Central. Fonte: htpp//www.burgos4patas.blogspot.com acesso em
28/02/1

Esses povos africanos preferiam as mulheres como escravas, já que eram elas as
responsáveis pela agricultura e poderiam gerar novos membros para a comunidade. E muitas
das crianças nascidas de mães escravas eram consideradas livres pela comunidade. A grande
maioria dos povos africanos eram matrilineares, ou seja, se organizavam a partir da
ascendência materna, partindo da mãe a transmissão de nome e privilégios. Dessa forma, uma
mãe escrava poderia se tornar líder política em sua sociedade, por ter gerado o herdeiro à
chefia local (MATTOSO, 1990).
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Além disso, um escravo que fosse fiel ao seu senhor poderia ocupar um cargo de
prestígio local, inclusive possuindo escravos seus. Assim, nem sempre ser escravizado era
uma condição de humilhação e desrespeito. Mesmo representando uma submissão, tratava-se
de uma situação que muitas vezes era a mesma que a de outras pessoas livres (COSTA E
SILVA, 2003).
No continente africano já existiam escravos antes da chegada dos europeus,
segundo Mattoso: “o escravo já existe nas sociedades muito hierarquizadas, [...]. Mas o cativo
integra-se à família e não pode ser vendido. É uma escravidão quase patriarcal [...]” (2003, p.
25), em que as obrigações e o modo de viver entre escravos e senhores são diversas,
dependendo do ser humano que estava no poder e da hierarquização entre os cativos.
No sul do Saara, na África negra, existiam dois tipos de escravismo: o patriarcal e
o comercial (escravidão para o tráfico). “Estas duas formas não são cronologicamente
sucessivas na humanidade como um todo, porque esta não é linear. Isto significa que, numa
mesma formação social, normalmente a patriarcal é anterior à comercial.” (PEREGALLI,
1997, p. 19). Mas como no continente africano as sociedades tiveram diferentes graus de
evolução, sem o contato de umas com as outras, numa mesma data foi encontrada a
escravidão patriarcal em Angola e a escravidão comercial em Senegal, esta última
influenciada por estrangeiros e mercados exteriores (principalmente o europeu) que
introduziram a escravidão e o tráfico entre muitos povos das florestas e numerosas
comunidades litorâneas (MATTOSO, 2003, p. 25).
Segundo Verger (1987), a escravidão na África serviu de base para o
desenvolvimento do tráfico transatlântico de escravos. Inicialmente, os europeus organizaram
expedições marítimas para capturar e transportar escravos pelo Atlântico. Contudo, os riscos e
os custos dessas expedições eram muito altos em comparação aos ganhos. Por isso, decidiram
por um método menos agressivo para a obtenção de escravos, adotando o comércio no lugar
da força bruta. Os africanos responderam positivamente a essa decisão, uma vez que já
estavam longamente familiarizados com o comércio de escravos. A abertura do comércio
transatlântico com os europeus proporcionou aos africanos, acesso a objetos que eles
consideravam como de luxo, e não quinquilharias como geralmente se anuncia. Os africanos
raríssimamente venderam escravos por bens de primeira necessidade. A maioria dos objetos
importados pelos africanos consistia em bens supérfluos como panos asiáticos e europeus,
bebidas alcoólicas, tabaco, armas de fogo, e pólvora.
Havia várias maneiras de um indivíduo se tornar escravo na África. O mais
comum, e talvez mais eficiente, era a guerra. Guerras entre vizinhos geralmente produzia um
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número de indivíduos capturados que poderia ser facilmente vendido na costa como escravo.
No entanto, as guerras eram um método de escravização caro, que somente sociedades
centralizadas ou estatais poderiam sustentar.
Outros métodos de escravização menos dispendiosos e abertos às sociedades
africanas descentralizadas incluíam as razias, o endividamento e o julgamento por
crimes ou heresias. Finalmente , em tempos de carestia, havia ainda a possiblidade
de escravização voluntária, na qual indivíduos livres entregavam-se à escravidão
movidos pela fome, pelo abandono ou por outras ameaças ( SOUZA, 2006, p. 52).

O tráfico transatlântico consumiu mais escravos do que qualquer outro mercado
da África. Contudo, a demanda por escravos do comércio transatlântico pouco alterou a
maneira como os africanos concebiam a escravidão na África. Em geral, os africanos
preferiam mulheres como escravas por dois motivos. Primeiro porque as mulheres eram
responsáveis pelo trabalho agrícola na maioria das sociedades africanas, e segundo porque
eles poderiam tomar essas mulheres por esposas, aumentando assim a sua família e a sua
influência política na comunidade local.

Figura 02

Escravas acorrentadas. Fonte: htpp//marlonoliver.blogspot.com Acesso em 28/02/14

2.2- Escravidão no Brasil

No Brasil, a escravidão teve início com a produção de açúcar na primeira metade
do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para
utilizar como mão-de-obra escrava nos engenhos de açúcar do Nordeste. Os comerciantes de
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escravos portugueses vendiam os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil. Os
mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles mais fracos ou velhos.
O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios negreiros.
Amontoados, em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que
os corpos eram lançados ao mar.
Segundo Silva (2005), nas fazendas de açúcar ou nas minas de ouro (a partir do
século XVIII), os escravos eram tratados da pior forma possível. Trabalhavam muito (de sol a
sol), recebendo apenas trapos de roupa e uma alimentação de péssima qualidade. Passavam as
noites nas senzalas (galpões escuros, úmidos e com pouca higiene) acorrentados para evitar
fugas. Eram constantemente castigados fisicamente, sendo que o açoite era a punição mais
comum no Brasil Colônia.
Figura 03

Fazenda de Quititi – Rio de Janeiro, c. 1865 (Georges Leuzinger – Coleção Gilberto Ferrez / Acervo
Instituto Moreira Salles). Fonte: htpp// marlonoliver.blogspot.com Acesso em 28/02/14

Figura 04

Representação sobre a escravidão no Brasil. Fonte: http// wilsonporte.blogspot.com Acesso em
27/02/14
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Eram proibidos de praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas
festas e rituais africanos. Tinham que seguir a religião católica, imposta pelos senhores de
engenho, adotar a língua portuguesa na comunicação. Mesmo com todas as imposições e
restrições, não deixaram a cultura africana se apagar. Escondidos, realizavam seus rituais,
praticavam suas festas, mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma
forma de luta: a capoeira.
Conforme Peregalli, a escravidão no Brasil teve como foco o desenvolvimento
agrícola, a descoberta de metais e pedras preciosas e a expansão territorial, assim “o
escravismo no Brasil não surgiu de uma evolução interna da sociedade, mas foi introduzida de
dentro para fora, com o objetivo de viabilizar a produção de cana-de-açúcar” (PEREGALLI,
1997, p. 21).
O autor afirma ainda que, no Brasil, o escravo não possuía direitos, nem voz, sua
retirada do país de origem e sua condição de escravo o destituíram totalmente de
personalidade e a condição era ainda hereditária, somente podendo ser cortada pela vontade
do senhor, os escravos dependiam da vontade de seus senhores. Os escravos ocupavam duas
posições, na posição inferior estavam os recém-chegados da África que ainda não dominavam
totalmente a língua e a cultura do colonizador; na posição superior estava o escravo ladino
que já estava integrado ao universo cultural onde atuava e, o crioulo, negro ou mestiço que
havia nascido e sido criado no Brasil eram os mais utilizados como escravos domésticos ou
prestavam serviços terceirizados permitidos pelo senhor que recebia seus lucros com a
transação.
Peregalli (1997) aponta ainda que, nem mesmo a coroa portuguesa, através de
legislações, era capaz de intervir na relação entre senhores e escravos, a vontade real não era
aceita pelos senhores.
No Século do Ouro (XVIII) alguns escravos conseguiam comprar sua liberdade
após adquirirem a carta de alforria. Juntando alguns "trocados" durante toda a vida,
conseguiam tornar-se livre. Porém, as poucas oportunidades e o preconceito da sociedade
acabavam fechando as portas para estas pessoas.
O negro também reagiu à escravidão, buscando uma vida digna. Foram comuns as
revoltas nas fazendas em que grupos de escravos fugiam, formando nas florestas os famosos
quilombos. Estes eram comunidades bem organizadas, onde os integrantes viviam em
liberdade, através de uma organização comunitária aos moldes do que existia na África. Nos
quilombos, podiam praticar sua cultura, falar sua língua e exercer seus rituais religiosos. O
mais famoso foi o Quilombo de Palmares, comandado por Zumbi.
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Segundo Barbosa (2001, p. 25):

A escravidão dos negros no Brasil recebeu o impulso dos altos lucros propiciados
pelo tráfico, a partir da segunda metade do Século XVI, estabelecendo uma rota do
crescente comércio negreiro entre a África e o Brasil, inicialmente com
desembarque nos portos do Recife, Salvador, Belém, São Luís e Rio de Janeiro, para
abastecer a demanda da força de trabalho em uma economia voltada para o mercado
externo fundada na lavoura de extensão

As grandes fortunas que se formaram graças ao comércio negreiro eram
majoritariamente portuguesas, e, não, brasileiras - como observa Holanda (1999) de sorte que
os lusitanos não tinham interesse na modificação da situação, mormente do tráfico.
Nesse contexto do predomínio do trabalho escravo, sobressaiu-se a função do
Estado imperial alimentado financeiramente pelos recursos alfandegários do produto desse
trabalho e pelos empréstimos obtidos no exterior - assim resumida:

Outro dado de importância foi o papel central do Estado imperial na manutenção
da escravidão. Cabia ao Estado não só a tarefa de vigilância das senzalas,
combatendo suas fugas, os quilombos e esmagando as revoltas. O Estado efetou
também a legalizaçõa do sistema escravista mediante a instauraçõ de uma ordem
jurídica que, defensora da propriedade privada, não hesitva em definir os negros
escravizados como objetos da propriedade dos escravistas, portanto, protegidos pela
lei (MATTOSO, 1982, p. 43).

Além de mão-de-obra, o escravo representava riqueza: era uma mercadoria, que,
em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada e leiloada. O escravo era visto na
sociedade colonial também como símbolo do poder e do prestígio dos senhores, cuja
importância social era avalizada pelo número de escravos que possuíam.
Só a partir da metade do século XIX a escravidão no Brasil passou a ser contestada
pela Inglaterra. Interessada em ampliar seu mercado consumidor no Brasil e no mundo, o
Parlamento Inglês aprovou a Lei Bill Aberdeen (1845), que proibia o tráfico de escravos,
dando o poder aos ingleses de abordarem e aprisionarem navios de países que faziam esta
prática.
Em 1850, o Brasil cedeu às pressões inglesas e aprovou a Lei Eusébio de Queiróz
que acabou com o tráfico negreiro. Em 28 de setembro de 1871 era aprovada a Lei do Ventre
Livre que dava liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data. E no ano de
1885 era promulgada a Lei dos Sexagenários que garantia liberdade aos escravos com mais de
60 anos de idade.
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Somente no final do século XIX é que a escravidão foi mundialmente
proibida. No Brasil, sua abolição se deu em 13 de maio de 1888 com a promulgação da Lei
Áurea, feita pela Princesa Isabel. Se a lei deu a liberdade jurídica aos escravos, a realidade
foi cruel com muitos deles. Sem moradia, condições econômicas e assistência do Estado,
muitos negros passaram por dificuldades após a liberdade. Muitos não conseguiam empregos
e sofriam preconceito e discriminação racial. A grande maioria passou a viver em habitações
de péssimas condições e a sobreviver de trabalhos informais e temporários (REIS, 1988).
A escravidão africana se configurou como cruel e desumana, segundo a historiadora
Souza (2006):

Desde os tempos mais antigos, alguns homens escravizaram outros homens, que não
eram vistos como seus semelhantes, mas sim como inimigos e inferiores. A maior
fonte de escravos sempre foram as guerras, com os prisioneiros sendo postos a
trabalhar ou sendo vendidos pelos vencedores. Mas um homem podia perder seus
direitos de membro da sociedade por outros motivos, como a condenaçõ por
transgressão e crimes cometidos, impossilbidade de pagar dívidas, ou mesmo de
sobreviver independemente por falta de recursos [...]. A escravidão existiu em
muitas sociedades africanas bem antes de os europeus começarem a traficar escravos
pelo Oceano Atlântico (SOUZA, 2006, p. 47 apud MOCELLIN; CAMARGO,
2010, p. 174).

A partir de então, é preciso se conscientizar de que toda forma de escravidão é
desumana e violenta. O escravo se encontrava em posição de subordinação e nunca foi tratado
como igual, por isso devemos questionar a ideia de que na África a escravidão havia sido mais
branda e humanitária.
Tendo forte presença no desenvolvimento histórico da sociedade brasileira, a
escravidão africana trouxe marcas profundas para a atualidade. Entre outros problemas
destacamos a desvalorização atribuída às atividades braçais, um imenso processo de exclusão
socioeconômica e, principalmente, a questão do preconceito racial. Mesmo depositado no
passado, pode-se perceber que as heranças de nosso passado escravista ecoam na constituição
da sociedade brasileira.

2.3- Os povos africanos que vieram para o Brasil

A maior parte dos escravos vindos da África Centro-Ocidental era fornecida por
chefes políticos ou mercadores, os portugueses trocavam algum produto pelos negros
capturados. A proveniência dos escravos percorria toda a costa oeste da África, passando por
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Cabo Verde, Congo, Quíloa e Zimbábue. Dividiam-se em três grupos: sudaneses, guinenossudaneses muçulmanos e bantus. Cada um desses grupos representava determinada região do
continente e tinha um destino característico no desenrolar do comércio (PARÉS, 2006).
Os sudaneses dividiam-se em três subgrupos: iorubas, gegês e fanti-ashantis. Esse
grupo tinha origem do que hoje é representado pela Nigéria, Daomei e Costa do Ouro e seu
destino geralmente era a Bahia. Já os bantus, grupo mais numeroso, dividiam-se em dois
subgrupos: angola-congoleses e moçambiques. A origem desse grupo estava ligada ao que
hoje representa Angola, Zaire e Moçambique (correspondestes ao centro-sul do continente
africano) e tinha como destino Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São
Paulo. Os guineanos-sudaneses muçulmanos dividiam-se em quatro subgrupos: fula,
mandinga, haussas e tapas. Esse grupo tinha a mesma origem e destino dos sudaneses, a
diferença estava no fato de serem convertidos ao islamismo (PARÉS, 2006).
Os Bantus eram descendentes de um grupo etnolinguístico que se espalhou rápida
e recentemente desde a atual região de Camarões em direção ao sul, atingindo tanto o litoral
oeste quanto o leste da África. Como esta expansão foi recente, as diferentes nações Bantus
têm muitos aspectos étnico-culturais, linguísticos e genéticos em comum, apesar da grande
área pela qual se espalharam.
Os Bantus trazidos para o Brasil vieram das regiões que atualmente são os países
de Angola, República do Congo, República Democrática do Congo, Moçambique e, em
menor escala, Tanzânia. Pertenciam a grupos étnicos que os traficantes dividiam em
Cassangas, Benguelas, Cabindas, Dembos, Rebolo, Anjico, Macuas, Quiloas, etc.
Constituíram a maior parte dos escravos levados para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e para a
zona da mata do Nordeste (RISÉRIO, 2004).
Segundo Rodrigues (1982), cada época da História do Brasil tem diferentes portos
importantes de embarque de escravos na África, portanto, a origem étnica dos escravos
recebidos no Brasil é muito variada ao longo dos séculos de tráfico negreiro. Ao mesmo
tempo, cada ciclo econômico (açúcar no nordeste, ouro em Minas Gerais e café no Rio de
Janeiro) fazia com que uma região diferente do Brasil demandasse mais mão-de-obra escrava
do que as outras. Assim tem-se:
Cada época da História do Brasil tem diferentes portos importantes de embarque
de escravos na África, portanto, a origem étnica dos escravos recebidos no Brasil é muito
variada ao longo dos séculos de tráfico negreiro. Ao mesmo tempo, cada ciclo econômico
(açúcar no nordeste, ouro em Minas Gerais e café no Rio de Janeiro) fazia com que uma
região diferente do Brasil demandasse mais mão-de-obra escrava do que as outras.
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Séculos XVI e XVII: portos do Senegal e Gâmbia (em menor escala, a ilha de
Gorée) enviando escravos da região oeste-africana (negros da Guiné) principalmente
para Salvador e Recife;
Séculos XVIII: Portos de Mina, Uidá, Calabar; Cabinda e Luanda; e Zanzibar
enviando escravos que eram desembarcados principalmente em Salvador e Rio de
Janeiro, de onde a maior parte ia para Minas Gerais;
Século XIX: Portos de Mina, Uidá e Calabar; Cabinda e Luanda; Zanzibar e
Quiloa; Ilbo, Lourenço Marques e Inhambane enviando escravos que eram
desembarcados principalmente em Salvador e Rio de Janeiro, de onde a maior parte
seguia para as plantações de café no vale do Paraíba do Sul e cana-de-açúcar do
norte fluminense ( RODRIGUES, 1982, p. 78).

Na primeira metade do século XIX, em que ocorreu o apogeu do tráfico de
escravos para o Brasil, os escravos do oeste-africano iam principalmente para Salvador,
enquanto o centro-oeste e leste-africano iam principalmente para o Rio de Janeiro. A razão é
simplesmente a distância menor entre portos de embarque e desembarque, transportando uma
carga que literalmente perecia com as más condições da viagem. Deste modo, os grandes
grupos étnicos acabaram predominando em alguns locais como os bantos no Rio de Janeiro e
os escravos oeste-africanos na Bahia e norte do Brasil. Minas Gerais foi um caso peculiar,
pois recebeu grande quantidade de escravos oeste-africanos e bantos, sendo que os primeiros
predominaram até meados do século XVIII, e os segundos durante o século XIX (RIBEIRO,
2006).
Reitera-se assim, que em todo o processo de formação cultural do Brasil, os
negros tiveram uma importante participação: ajudaram a forjar a principiante
economia, no século XVI, através do trabalho escravo, e a partir daí inseriram
elementos de sua cultura às culturas europeia e indígena, gerando assim a miscigenação
de raças e a pluralidade de costumes existente no país.

2.4- A escravidão no Maranhão

O Brasil recebeu um grande contingente de africanos durante o período de
vigência do tráfico de escravos, entre os séculos de XVI e XIX. Em diversos momentos,
pesquisadores de várias formações fizeram levantamentos para mapear os números do tráfico,
todavia, alcançar tal volume tem se mostrado tarefa complicada, contudo as projeções
indicam que entre 6 milhões de cativos desembarcaram nos portos brasileiros.
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Figura 05

Pelourinho de Alcântara, raríssimo monumento de castigo aos escravos rebeldes, ainda existente no
Brasil. Praça da Matriz, Alcântara Maranhão, outubro/2010. Fonte:
http://www.panoramio.com/photo/47880640, acesso em 17 de fevereiro de 2014.

Contudo, a escravidão não é uma invenção moderna. “Esse fenômeno esteve
presente em muitos lugares, da antiguidade clássica a épocas muito recentes. A África esteve
intimamente relacionada a esta história como fonte principal ou como uma das regiões onde a
escravidão era comum” (LOVEJOY, 2002, p. 29).
Desse modo,

São conhecidas desde o século XI referências ao escravismo africano pelos
testemunhos dos viajantes árabes. Nos séculos XVI e XVII são numerosos, em
algumas áreas, os relatos dos viajantes, missionários e funcionários europeus a
respeito da escravidão no seio das populações africanas. Já nos séculos XVII e XIX
os testemunhos confirmam a importância desta instituição, chegando os escravos, ás
vezes, a constituírem mais de 50% da população ( PANTOJA, 2000, p. 23).

Em relação ao Brasil, o cenário da escravidão africana é montado inicialmente
com a cana-de-açúcar das regiões de Pernambuco, da Bahia e do Rio de Janeiro que obrigou a
importação de escravos nos séculos XVI e XVII, enquanto o ouro gerou um aumento da
demanda no século XVIII (MATTOSO, 1982). Assim, durante o lucrativo ciclo açucareiro do
Nordeste os portos de Salvador e do Recife desempenharam papel fundamental nas conexões
do Brasil com a África. “E mesmo considerando outras atividades no Brasil português, o
açúcar, o engenho e a escravidão desempenharam funções cruciais na definição e
conformação da sociedade brasileira” (SCHWARTZ, 1995, p. 205).
Entretanto, outros portos que não estiveram diretamente associados, a priori, a
esses dois ciclos de desenvolvimento da economia colonial merecem destaque: o de Belém e
o de São Luís. Esse dois portos aparecem mais nitidamente no cenário colonial a partir da
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segunda metade do século XVIII, período no qual foram conectados às rotas comerciais do
Atlântico por meio da ação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão.
Segundo Assunção (1996), o Maranhão é considerado uma sociedade escravista
tardia. Foi no final do século XVIII que se desenvolveu mais fortemente uma escravidão
agrícola na região, ainda que desde o século anterior escravos africanos tivessem sido
utilizados como mão- de -obra.
Naquela época, formou-se o Estado do Grão-Pará e Maranhão, cuja administração
era feita diretamente por Portugal. Foi fundada também a Companhia do Comércio do GrãoPará e Maranhão. O objetivo da companhia era fortalecer o comércio mercantilista com
Portugal. A atuação da companhia acarretou muitas mudanças na sociedade maranhense,
como a proibição da escravidão indígena (GOMES, 1996).
De acordo com Santos:

A partir da fundação da Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, houve
um crescimento significativo de escravos africanos na região. Até 1755, calcula-se
que entraram 3 mil escravos no Maranhão. No período de existência da companhia,
entre 1755 e 1777, este número saltou para 12 mil (1983, p.14-15).

A compra de escravos era financiada pela Companhia do Comércio do Grão-Pará
e Maranhão, em troca do monopólio do comércio que ocorria no porto de São Luís. Os
colonos passaram a utilizar-se de braços vindos de Cacheu, Bissau e Angola, em suas
lavouras de arroz e de algodão.
O porto de Bissau funcionou como importante elo do tráfico de escravos na África
Ocidental, situado no fundo de estratégica enseada compreendida entre a Ponta de Bandim e o
extremo leste da Ilha de Bissau (GOMES, 1996). O embarcadouro de Cachéu figurava
também como importante ponto de ligação do comércio de escravos na parte ocidental do
continente africano. No tráfico de escravos para o Maranhão, Cachéu aparece como o segundo
porto mais importante, presente em 39 viagens compiladas.
O quadro maranhense no comércio negreiro tem ainda a representatividade de
Angola com 9 viagens. Essa região dispunha de três importantes portos que faziam a conexão
da África Central no tráfico de escravos: Luanda, Benguela e Cabinda. Sobre o papel desses
embarcadouros no comércio de cativo é importante ressaltar:

Se a princípio Luanda tinha a primazia como fonte abastecedora, o posto foi
ocupado por Benguela no início do século XIX. Cabinda, o terceiro porto em
importância na região, manteve-se como área de comércio livre até o fim do século
XVIII: era lá que se abasteciam não só franceses, ingleses e holandeses, mas
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também traficantes portugueses que desejavam escapar dos regulamentos vigentes
em portos angolanos situados mais ao sul. Apesar do aumento relativo de Benguela
e Cabinda, Luanda manteve exportações estáveis ao longo do século XVIII
(RODRIGUES, 2005, p. 30).

A introdução regular de cativos no estado do Grão-Pará e Maranhão foi
disciplinada pelo alvará régio de 7 de junho de 1752 que oficializou o exercício comercial da
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e assegurou o monopólio do tráfico de escravos
africanos para o referido estado, bem como a venda desses cativos aos moradores sequiosos
por braços para a labuta no campo e na cidade. “Por meio do monopólio do comércio de
escravos atribuído à dita Companhia, duas regiões africanas fizeram conexão com o
Maranhão: a Costa da Guiné, através dos portos de Bissau e Cachéu; e Angola” (DIAS, 1970,
p. 470-471).

A importação de 12 mil escravos na época da Companhia do Comércio do GrãoPará e Maranhão (1755-1777) iniciou um tráfico humano intenso, que culminou com
a importação de 41 mil „peças‟, só entre 1812-20. Como resultado o Maranhão
apresentava, às vésperas da Independência, a mais alta porcentagem de população
escrava do Império (55%), concetrada nas fazendas de algodão e arroz, mais tarde
também de açúcar, situadas nos vales dos rios Itapecuru, Meariam, Pindaré e na
baixada ocidental (ASSUNÇÃO, 1996, p. 434).

Cumpre mencionar ainda que o “novo mundo” que emergiu na época moderna
como resultado do processo de navegação que desbravou as rotas marítimas é, antes de tudo,
fruto de experiências compartilhadas pelas sociedades que se relacionaram no Atlântico e para
além dele.
A partir de 1780, o tráfico de escravos para o Maranhão passou a ser efetuado
também por embarcações que partiam de portos brasileiros, principalmente da Bahia e
Pernambuco. Esse tráfico era realizado, sobretudo por sumacas, sendo

seus mestres

conhecidos por “sumaqueiros”.
A sumaca era uma embarcação de médio porte, constituída de dois mastros, velas
latinas triangulares e um pequeno camarote sobre o convés. Seu calado era apropriado para
áreas de média ou baixa profundidades, adequando-se com perfeição às necessidades da zona
costeira do Maranhão.
Atrelada a essas interações humanas e materiais, a capitania do Maranhão, ao norte
do Brasil, vivenciou significativas mudanças com a implantação da Companhia Geral do
Grão-Pará e Maranhão, na segunda metade do século XVIII.
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A esse empreendimento comercial coube o monopólio oficial do comércio de
escravos para a região. “Em consequência, os milhares de africanos trazidos como mão-deobra cativa para os trabalhos do campo e da cidade alteraram completamente a composição
étnica da capitania maranhense e já no final do século XVIII quase 65% de seus 79.000
habitantes eram negros ou mulatos e 46% eram escravos” (SCHWARTZ; LOCKHART,
2002, p. 420).
A entrada crescente de escravos africanos no Maranhão culminou com a chegada
de 41 mil pessoas entre 1812 e 1820. Como resultado, às vésperas da Independência, 55% dos
habitantes do Maranhão eram escravos. Tal número correspondia a mais alta porcentagem de
população escrava do Império. Ela concentrava-se nas fazendas situadas na baixada ocidental
e nos vales dos Rios Itapecuru, Mearim e Pindaré (GORENDER, 1978).
Esses locais tinham uma grande quantidade de matas, rios e riachos. Tal aspecto
foi decisivo no momento de ocupação dos territórios pelos colonizadores: os espaços foram
utilizados de forma bastante rarefeita. “Essa conformação criou condições para o surgimento
de quilombos em cabeceiras de rios e locais mais distantes nas florestas. Tratava-se de lugares
que escapavam ao controle do Estado, permitindo que os quilombos multiplicassem e suas
populações se sentissem relativamente seguras” (GORENDER, 1978, p.45).
A organização do tráfico de escravos para o Maranhão a partir das últimas
décadas do século XVII foi feita por iniciativa da Coroa, fato expresso através dos contratos e
assentos celebrados entre particulares e a administração régia. Outro fator interessante é que,
ao contrário do que ocorria nas capitanias do Estado do Brasil, onde os braços africanos eram
escravizados numa cultura açucareira para exportação, no Maranhão sua necessidade ainda
era pensada para suprir o consumo interno, exportando-se uma pequena parte.
Sabe-se também da existência de quilombos no Maranhão desde o início do século
XVIII. Porém, eles tornaram-se “um fenômeno endêmico da sociedade escravista”
(ASSUNÇÃO, 1996, p. 436) com a chegada da grande quantidade de escravos nos últimos
anos daquele século. Mesmo que não seja possível precisar a quantidade de quilombos que
existiu desde esse período até a Abolição, afirma-se que no Maranhão havia poucas fazendas
escravistas sem quilombos à sua volta.
O Maranhão no início do século XIX contava com maior percentual de escravos
na sua população total, isto é, mais da metade (ASSUNÇÃO, 1996). Isso se deu em função de
uma maior dinamização da economia do Estado e da sua inserção definitiva no contexto
agroexportador português, que ocorrera a partir da segunda metade do século XVIII,
favorecidas pelos incentivos trazidos pela Companhia de Comércio do Grão Pará e Maranhão,
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o que concorreu, portanto, para a intensificação do tráfico de negros africanos para a região a
fim de alimentar de mão-de-obra escrava as lavouras de algodão, arroz, cana-de-açúcar, assim
como as demais atividades na província.
Era comum, principalmente na primeira metade do século XIX, que pequenos
grupos de escravos fugidos se escondessem nas matas que cercavam as propriedades. Essas
fugas ocorriam principalmente em locais que reuniam um bom número de fazendas e
escravos, como Alcântara, Viana, Vitória do Mearim, Itapecuru-Mirim, Rosário e Manga do
Iguará (ASSUNÇÃO, 1996).
Em vários quilombos, os ex-escravos dedicavam-se à agricultura e ao garimpo.
Eles trocavam ouro e parte da produção agrícola (fumo e algodão) por produtos
industrializados, como armas. “Esse era o caso dos habitantes dos quilombos da região de
Turiaçu, que se dedicavam à caça, pesca, extrativismo, criação de gado, agricultura de
subsistência, a produção de fumo e algodão, além do garimpo” (FREITAS, 2000, p. 63).
Os quilombos em Turiaçu criaram uma rede de comércio de ouro com
mercadores, fazendeiros e mesmo negociantes de vilas do litoral, como Santa Helena,
Curutapera e Turiaçu. Tal conjuntura garantiu aos quilombolas a complacência de pessoas
livres da elite maranhense, que estavam interessadas em ter relações pacíficas com os
quilombolas que lhes vendiam ouro. Esse tipo de situação dificultava a repressão dos
quilombos do Turiaçu por parte das autoridades provinciais. Tais quilombos existiam ao
menos desde o começo do século XVIII. Mesmo tendo havido inúmeras tentativas de
aniquilamento dos mesmos, eles atravessaram o século seguinte (FREITAS, 2000).
Tais situações revelam que os escravos negros maranhenses reagiram de diferentes
formas à situação degradante que a escravidão estabeleceu. Enfrentando a sociedade
escravista, os quilombolas escreviam importantes capítulos da história brasileira.
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3. O CANDOMBLÉ

3.1- A Origem do Candomblé

A palavra Candomblé origina-se de candombe, (negro, em banto) e ilê (casa,
mundo, em ioruba) e significa, portanto “casa de negro”. Chegou ao Brasil com os escravos
africanos na época do Império, vindos do Congo, Angola, Moçambique e Sudão, originários
das tribos Nagôs, Jejes, Keto, Bantu, Male, Mina, entre outros. Rapidamente a cultura trazida
pelos escravos africanos se espalhou pelo litoral e interior do Brasil, por conta da
comercialização dos negros para todas as províncias brasileiras. Essa divisão provocou uma
ruptura entre os adeptos das religiões africanas, originando a miscigenação cultural entre as
diversas tribos que acabaram aderindo à cultura e os costumes oriundos do continente
africano. O termo “Jejes” identifica os negros vindos do Daomé; “Nagô” e os “Iorubas”,
vindos da Nigéria; os “Malês”, adeptos do islamismo, vindos de Angola; os “Bantu” e os
“Mina” que detinham dois grupos bem grandes, os “Fanti” e os “Ashanti”, são tribos do
centro oeste e sul de Moçambique e de Angola ( BASTIDE, 2001).
A religião negra, que na Bahia se chamou Candomblé, em Pernambuco e Alagoas
xangô, no Maranhão, tambor-de-mina, e no Rio Grande do Sul, batuque foi organizada em
grupo de “nações”, ou “nações de Candomblé”. Seus deuses são os Orixás. O pai ou a mãe de
santo é a autoridade máxima dentro do Candomblé. Eles são escolhidos pelos próprios Orixás
para que os cultuem na terra. Os orixás os induzem a isto, fazem com que as pessoas por eles
escolhidas sejam naturalmente levadas à religião, até que assumam o cargo para o qual estão
destinadas. Uma pessoa não pode optar se quer ou não ser um Pai ou Mãe de Santo se não
acontecer durante sua vida fatos que a levem a isto. São pessoas que de alguma forma são
iluminadas pelos Orixás para que cumpram seu destino (BARROS, 1993).
Os Pais de Santo, normalmente, são donos de uma roça, ou seja, um lugar onde
estão plantados todos os axés e no qual os Orixás são cultuados. Dentro da roça existe o
barracão (assim denominado por causa dos negros que antigamente moravam em barracões),
que é o lugar em que são feitos os grandes assentamentos (oferendas) para os
deuses. Hierarquicamente, existe, ainda, na roça um pai pequeno ou mãe pequena, que é o
braço direito do Pai de Santo e é normalmente um filho ou filha da casa. Depois vem as
Ekedes, são mulheres também escolhidas pelos Orixás para cuidar deles e ajudá-los. Embora
seja considerada autoridade dentro da roça, não podem ser Yalorixás, visto que sua função já
foi determinada e não há como mudar.
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A seguir vem os Ogans, que tocam o atabaques e ajudam o Babalorixá nos
fundamentos da casa; a Ya Bace, que toma conta da cozinha, isto é, de todas as comidas dos
Santos; a Ya Efun, dona do efun (pemba), e que está encarregada de pintar os Yaôs (iniciantes
que estão recolhidos para fazerem o Orixá); e finalmente os filhos-de-santo, que são as
pessoas que “rasparam o Santo”, ou melhor, rasparam a cabeça para um Santo a pedido deste.
Às vezes o Santo, ou Orixá, incorpora em determinadas pessoas, mas não há
necessidade que haja esta “incorporação” para que uma pessoa raspe o Santo. Se a pessoa
deve ou não raspar o Santo só pode ser sabido com certeza através do jogo de búzios do Pai
ou Mãe de Santo que, diga-se de passagem, são os únicos que podem jogar búzios.
Segundo a indicação de alguns pesquisadores, o desenvolvimento dos terreiros
de Candomblé no Brasil passou a se manifestar a partir do século XVIII. Nessa época, o
crescimento dos centros urbanos se tornava um ambiente propício para que vários negros se
reunissem e organizassem experiências religiosas mais estáveis e regulares. Foi nesse
contexto que o Candomblé deu seus primeiros passos rumo à consolidação de uma
experiência religiosa identificável.
A relação do Candomblé com a cidade pode ser explicada através da situação
dos escravos que ali viviam. Nos centros urbanos havia negros alforriados, escravos de ganho
e domésticos que circulavam com maior frequência e, dessa forma, estreitavam seus laços
com maior facilidade. Em contrapartida, as condições de trabalho mais rígidas e a própria
dificuldade de locomoção determinavam maiores empecilhos para que algo semelhante
ocorresse no meio rural.
Já no século XIX, era possível pontuar a existência de alguns sobrados antigos e
casarões coletivos em que negros livres organizavam pontos de encontro para a realização de
seus cultos. Apesar da existência da repressão imposta pelas autoridades oficiais, o
Candomblé dava seus primeiros passos formativos. No ano de 1889, a Proclamação da
República, precedida pela Abolição da Escravatura, também contribuiu para que as crenças
afro-brasileiras se expandissem.
O Candomblé, que até 20 ou 30 anos atrás era religião confinada sobretudo na
Bahia, Pernambuco e alguns outros locais em que se formara, caracterizando-se ainda como
uma religião exclusiva dos grupos negros descendentes de escravos, começou a mudar nos
anos 60. A partir de então passou a se espalhar por todos os lugares, oferecendo-se como
religião também voltada para segmentos da população de origem não-africana. Assim o
Candomblé deixou de ser exclusivo do segmento negro, passando a ser uma religião para
todos.
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Nesta conjuntura inédita, os terreiros de Candomblé foram sendo criados e dando
forma aos rituais e crenças que o definiriam. Mais do que isso, também funcionaram como
meio de confraternização e socialização de vários negros que saíam do meio rural visando
outras oportunidades de emprego. Com isso, os terreiros também serviam como lugar de
lazer, solidariedade e manutenção de uma memória coletiva que se mostrou essencial no
surgimento desta rica prática religiosa.

3.2- Os rituais do Candomblé

Os rituais do Candomblé são realizados em templos chamados casas, roças ou
terreiros que podem ser de linhagem matriarcal (quando somente as mulheres podem assumir
a liderança), patriarcal (quando somente homens podem assumir a liderança) ou mista
(quando homens e mulheres podem assumir a liderança do terreiro). A celebração do ritual é
feita pelo pai-de-santo ou mãe- de- santo, que inicia o despacho do Exu. Em ritmo de dança, o
tambor é tocado e os filhos de santo começam a invocar seus orixás para que os incorporem.
O ritual tem no mínimo duas horas de duração.
Ao entrar para a religião, a pessoa passa por um processo iniciatório que implica
na convivência diária, dentro do terreiro, e no aprendizado dos fundamentos. Transmissão
feita numa linguagem prenhe de simbolismos e alegorias. Passa-se pela morte ritual para que
a divindade possa viver no novo crente. Ingressa ele numa nova comunidade – a do terreiro –,
com a qual passa a ter laços de parentesco. Base dessa nova unidade não é o laço de sangue,
mas o da fé. Define-se uma irmandade pela consanguinidade espiritual de participação do
mesmo axé da divindade da casa. Recebe o noviço um outro nome. Aceita outros códigos de
conduta dentro e fora do recinto sagrado. Tem interdições e proibições alimentares, Passado e
Presente encaixam-se na concepção do Tempo e integram a consciência coletiva.
Entre os ritos do culto, tem especial destaque o sacrifício, elemento fundamental.
“Consiste em oferenda à divindade para revigorar o sistema de trocas entre o aiyê (terra) e o
orun (céu) e enfraquecer as forças do mal. Vida e sangue de um animal, antes consagrado e
sacralizado, libertam o axé” (TRAMONTE, 2001, p. 89). Restabelece e reforça a relação
mística entre o ofertante e o mundo divino dos orixás, principalmente após a refeição
sacrificial.
Conforme Ramos (1979) há pelo menos dois canais através dos quais se realiza a
união entre os seres humanos e os deuses e antepassados. O primeiro é o oráculo que preside
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todas as cerimônias do Candomblé. Popularmente conhecido como jogo dos búzios, trata-se
de uma técnica em que o babalorixá desvenda os mistérios da vida. Processos mais intuitivos
ou formais podem ser usados, como o tempo de consulta pode variar, mas sempre o objetivo é
o mesmo: “clarear e desvendar os mistérios que envolvem a vida e a história humana”
(RAMOS, 1979, p. 45).
Quando se jogam os búzios, é feito o diagnóstico. Os resultados são tratados com
o ebô que é uma espécie de sacrifício ritual. Os males que se encontram dentro do cliente são
espantados e desviados para objetos e animais que são levados para lugares determinados ou
enterrados, segundo a indicação da consulta. O ebô tem um carácter terapêutico e libertador.
“A magia é sempre eficaz em si mesma, sem recorrer a particulares referências ao
transcendente” (RAMOS, 1979, p. 45).
O outro canal que une diretamente o indivíduo ao sagrado é o processo ritual de
iniciação. É um caminho sem volta sobre o qual é centrada toda a organização do Candomblé.
Representa o primeiro passo para subir na escala social, contribui para manter o grupo coeso e
favorece a entrada na nova vida.
Ainda

segundo

Ramos

(1979), os

estágios

da

iniciação

incluem

os

aspirantes (abiãs) que fazem os trabalhos humildes da casa e que devem revelar aptidão para
o estado de santo. Conhecidos os deuses tutelares e confirmados pelo jogo de búzio,
a abiã submete-se ao segundo estágio de iniciação. Este momento consiste no oferecimento
da comida à sua cabeça, numa cerimônia chamada bori. O ritual de dar comida à cabeça é um
dos mais registrados pela etnografia brasileira. É necessário alimentar o bori como é
necessário alimentar o orixá. Faz-se obori para fortalecer a cabeça. Os banhos do abô,
contendo diferentes ervas e sangue de vários animais acompanham este estágio e representam
cerimônias preparatórias de prurificação.
O tempo de confinamento da abiã no roncô (local separado preparado pela iaô)
pode ser de vários dias ou de meses. É a iniciação propriamente dita, onde o iniciado aprende
a lidar com seus deuses. O momento de passagem é a depilação, geralmente da cabeça. O
iniciado torna-se familiar com as comidas, os sacrifícios e os animais típicos de seu orixá.
“O terceiro estágio de iniciação é representado pelo momento ritual da saída de
iaô. É o dia do nome, o dia do oruncó ou nome do santo”. (RAMOS, 1979, p. 46). No
barracão de danças a iaô aparece em público por três vezes, sendo a última vez com a roupa e
os objetos rituais de seu orixá. Ela fala o nome do seu orixá e acompanha o ritual com
músicas e danças especiais. Em seguida, a iaô continua a cumprir suas práticas rituais, mas já
se encontra num estágio particular de ascensão na hierarquia do terreiro. O contato íntimo do
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indivíduo com a divindade atinge níveis de fusão mística, fazendo com que permaneça
envolvido por toda a vida. Através da observância desses procedimentos é que o Candomblé
religa os humanos aos seres astrais, proporcionando àqueles o equilíbrio desejado na
existência.
O Candomblé baseia-se também no culto aos Orixás, deuses oriundos das quatro
forças da natureza: Terra, Fogo, Água e Ar. Os Orixás são, portanto, forças energéticas,
desprovidas de um corpo material. Sua manifestação básica para os seres humanos se dá por
meio da incorporação. O ser escolhido pelo orixá, um dos seus descendentes, é chamado de
elegum, aquele que tem o privilégio de ser montado por ele. Torna-se o veículo que permite
ao orixá voltar à Terra para saudar e receber as provas de respeito de seus descendentes que o
evocaram. Cada orixá tem as suas cores, que vibram em seu elemento visto que são energias
da natureza, seus animais, suas comidas, seus toques (cânticos), suas saudações, suas
insígnias, as suas preferências e suas antipatias, e aí daquele que devendo obediência os irrita.
No culto aos deuses do Candomblé, o Mito dos Orixás assume um papel fundamental,
inclusive para se compreender o Terreiro como espaço vital e estético, pois testemunham as
mais belas e trágicas estórias dos deuses que representam, por sua vez, os elementos da
natureza, assim como Nanã é a deusa da morte e Ogum, da guerra, Iemanjá da água e Iansã do
fogo. “É o princípio que mantêm o mundo vivo e ativo em pleno equilíbrio coma a natureza”
(PRANDI, 2005, p. 56).
No Candomblé, o primeiro Orixá a ser cultuado é Exu. No entanto, o mito desenha
o Orixá, conta suas brigas, suas confusões e marcam os rumos dos homens, pois a Mitologia
dos Orixás se funde e se confunde com o destino dos homens na terra.
Exu é o guardião da rua, dos caminhos, da estrada. Logo, para manter um elo com
a “Casa de Santo” o Terreiro, o espaço liso dos deuses-demônios, é preciso entrar no bando,
passar pela porta, pelo portão, pedir licença (agô) para Exu, para que o Povo do Santo não se
meta em encrencas mais tarde e muito menos desarmonia e contrariedade ao bando. Augras
reconhece: “Tudo o que se une, se multiplica, se separa, se transforma, tudo isso é Exu. Exu é
a vida, com todas assuas contradições e sínteses” (AUGRAS, 1983, p. 104). Em outras
palavras, “Exu é a vida em metamorfose. É o que movimenta e intensifica a vida. É o que
mantêm a ordem e a desordem. É a Dobra. Exu é a síntese da Diferença. Exu, como signo da
individuação, é o poder que gera a ação e começa no jogo de búzios invocando a sua
presença” (AUGRAS, 1983, p. 105). No Candomblé, o princípio de transformação se dá pelo
Jogo de Búzios, pois é através dele que os Pais de santo dialogam com os deuses e acionam o
axé, princípio dinâmico que faz com que tudo e todos se movem e se comovem.
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Em um terreiro de Candomblé, mesmo sendo um espaço restrito, se constrói um
espaço de multiplicidades de habitus permitindo que, no mesmo lócus, conviva e se forme
uma rede composta por diferentes tipos, grupos de idade, étnicos, de gênero que professam
representações de si (BASTIDE, 2001).
Os Terreiros de Candomblé são autônomos em suas decisões, embora resguardem
semelhanças segundo o modelo de rito ao qual se vinculam. Cada um dos Terreiros é liderado
por um pai ou uma mãe de santo, que são os guardiões de todo o conhecimento relacionado à
religião. Os deuses cultuados são os orixás (Nagô), os voduns (Jeje) e os inquices (Angola),
os quais consistem em forças, em energias da natureza. Vale ressaltar que, como lembra
Michel Agier (2001), o Candomblé não consiste em uma religião em conserva. Isto é, trata-se
de uma reinvenção e não de uma cópia das religiões africanas: consiste em uma cultura afrobrasileira por excelência.
A síntese de todo o processo do ritual aos orixás seria a busca de um equilíbrio
energético entre os seres materiais habitantes da Terra e a energia dos seres que habitam o
orum, o suprareal (que tanto poderia localizar-se no céu - como na tradição cristã - como no
interior da Terra, ou ainda numa dimensão estranha a essas duas, de acordo com diferentes
visões apresentadas por nações e tribos diferentes). Cada ser humano teria um orixá protetor,
ao entrar em contato com ele por intermédio dos rituais, estaria cumprindo uma série de
obrigações. Em troca, obteria um maior poder sobre suas próprias reservas energéticas, dessa
forma teria mais equilíbrio.
Cada pessoa tem dois Orixás. Um deles mantém o status de principal, é chamado
de orixá de cabeça, que faz seu filho revelar suas próprias características de maneira marcada.
O segundo orixá, ou ajuntó, apesar de distinção hierárquica, tem uma revelação de poder
muito forte e marca seu filho, mas de maneira mais sutil. Um seria a personalidade mais
visível exteriormente, assim como o corpo de cada pessoa, enquanto o outro seria a face
oculta de sua personalidade, menos visível aos que conhecem a pessoa superficialmente, e às
potencialidades físicas menos aparentes.
Carneiro (1967, p. 79) observa que “os Orixás nagôs são, em geral, personagens
evemerizados, que representam as forças elementares da natureza ou as atividades
econômicas que se entregavam os negros na região do Níger”.
A religião abriga um monoteísmo difuso em torno de Olurum, o ser supremo,
criador do Universo e fonte da vida de todos os seres criados. Não se pode dominá-lo ou
manipulá-lo. Afastado dos homens, manifesta-se através das forças da natureza que são
divinizadas como orixás. Assim, o trovão e o raio se identificam com Xangô, a tempestade e o
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fogo com Iansã ou Oyá, a chuva e os rios com Oxum, a fertilidade com Iemanjá, o arco-íris
com Oxumaré, as folhas com Ossaim, as enfermidades com Obaluaiyê, a transformação com
Omulu, a fauna com Oxossi, a guerra com Ogum, as margens dos rios e riachos com LogumEdé, as águas paradas e os pântanos com Nanã Burukê. “Os orixás, enquanto divindades
ligadas à ordem cósmica; regulam as relações sociais, a ética, a disciplina moral de um grupo
ou de um segmento”. (SANTOS, 1986, p.102)
Orixá é energia, é força, é a própria natureza em suas variações, nuances de beleza
e devastação, assim é correto dizer que o Candomblé é uma dança ritual que culta a natureza
em suas mais diversas formas. Os orixás mais importantes do Candomblé são:
Exu é o Mensageiro, guardião, guerreiro. Senhor dos caminhos, da comunicação,
da inteligência, do bom humor e da sexualidade. Exu está presente em todos os lugares e
mantém contato com todos os orixás e ancestrais. Sua personalidade assemelha-se ao perfil
humano. É amante dos prazeres da vida, das cores e odores. E o dia consagrado a ele é
segunda-feira (mas pode atuar se solicitado em outros dias) ( CARNEIRO, 1974)

Figura 06

Candomblé: A Força Dos Orixás No Candomblé. Fonte: http//www.
somoslgbts.blogspot.com Acesso em 26/02/14.

Ogum é o Deus da guerra, da metalurgia, da tecnologia. Orixá inventor, grande
explorador de caminhos e general dos demais orixás. Ogum é o filho primogênito da família
dos Orixás Caçadores, foi encarregado por Olorum (criador do Universo) para abrir o
caminho para todos os orixás e é o guerreiro que nunca é vencido. É Ogum quem abre todos
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os caminhos da vida. Seu perfil é valente, sério e justo. Sua morada é na floresta. O dia
consagrado a Ogum é terça-feira ( CARNEIRO, 1974).

Figura 07

Candomblé Pierre Verger. Paulo Alexandre Silva. Fonte: http// www. astrologiamedieval.com
Acesso em 26/02/14.

Oxóssi é o Deus da fauna, da caça, da fartura. Senhor da Ecologia e patrono dos
animais, rei das florestas. É esposo de Oxum, pai de Logum Edé e pai adotivo de Oiá Iansã.
Oxossi é o irmão mais novo de Ogum, e responsável por toda a comida que chega até a nossa
mesa. Seu nome significa: “caçador de uma só flecha”. O dia consagrado a Oxóssi é quintafeira ( CARNEIRO, 1974)
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Figura 08

Deuses e deusas africanas . Fonte: htpp//wwww.juntosnocandomble.com.br
Acessso em 26/02/14.

Ossaim é o Deus das folhas e vegetação. Olorum deu aos orixás suas folhas,
fundamental para qualquer ritual, mas deu a Ossaim o segredo de todas elas. Ossaim é,
portanto o senhor das folhas, do verde da vegetação o orixá que conhece o encantamento que
permite às folhas liberar seu Axé. E o dia consagrado a Ossaim é quinta-feira
(CARNEIRO,1974).

Figura 09

Orixás - Saudação a Obá. Fonte: htpp// www. juntosnocandomble.com.br Acesso em
26/02/14.
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Oxumarê é o Deus do arco-íris. Filho da cobra Dã que envolve toda a terra,
metade do tempo é masculino outra metade é feminino (meta-meta) está ligado às artes e à
beleza desta, também às riquezas da terra. Esse deus possui dois dias de culto: terça-feira e
sábado ( CARNEIRO, 1974).

Figura 10

Os orixás e os signos. Fonte: htpp//www. juntosnocandomble.com.br Acesso em 26/02/14.

Iansã é a Dona dos espíritos dos mortos e dos relâmpagos. Senhora da alegria e
protetora das mulheres, dos ventos e tempestades ganhou de Olorum o poder de controlar os
mortos (Eguns).
Seu nome significa “rápida, ligeira”. Filha adotiva de Oxossi, casou-se com Ogum
e Xangô. Junto com Xangô, ela controla o poder do fogo. Sua comida preferida é o acarajé.
Local de culto: montanhas e lugares altos. A cor relativa à Iansã é o vermelho. O dia
consagrado a Iansã é quarta-feira ( CARNEIRO, 1974).
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Figura 11

Orixás - Saudação a Obá. Fonte: htpp// www. juntosnocandomble.com.br
Acesso em 26/02/14.

Oxum é a Deusa das águas, do poder da mulher e do trabalho doméstico. Olorum,
criador do Universo, enviou seus orixás até a terra. No entanto, ele se esqueceu de enviar
Oxum. A terra se tornou seca, sem água e sem vida. Percebendo o engano, Oxum foi enviada
a terra para trazer beleza e fertilidade. O dia consagrado à deusa é o dia de sábado
(CARNEIRO, 1974).
Figura 12

Candomblé: A Força Dos Orixás No Candomblé. Fonte: http//www.
somoslgbts.blogspot.com Acesso em 26/02/14.
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Yemanjá é a Senhora dos Mares. É a Grande Mãe dos Orixás, a deusa da
maternidade, das grandes águas, mares e oceanos. A palavra “Yemanjá” quer dizer “Grande
Mãe cujos filhos são peixes”. As oferendas a Yemanjá são: flores, perfumes, joias, bonecas,
sabonetes, sendo que em todos os presentes oferecidos devem predominar cores claras, como
a água. O dia consagrado a deusa dos mares é o dia de sábado (CARNEIRO, 1974).

Figura 13

Candomblé: A Força Dos Orixás No Candomblé. Fonte: http//www. somoslgbts.blogspot.com
Acesso em 26/02/14.

Nanã (Nanã Buruquê) é a Orixá da lama e do fundo das águas. É a mãe dos
mortos, controla o portal entre Aye e Orum é a representação da lama, da chuva fina que
forma o lodo. É o poder controlador das mulheres idosas que castiga para educar, é grave e
severa não tolerando descasos e esquecimentos.
Promove a purificação da atmosfera e a limpeza. As vestes dos seguidores de Nanã
são roupas brancas com aplicações em roxo claro. Os dias dedicados a ela são domingo e
terça-feira. No Catolicismo é conhecida como Santa Ana (CARNEIRO, 1974).
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Figura 14

Os orixás e os signos. Fonte: htpp//www. juntosnocandomble.com.br Acesso em
26/02/14.

Oxalá é o Senhor da Sabedoria de dois mundos: Orum (o céu) e Ayê (terra).
Manifestação cósmica do céu, da terra, da luz, da paz e do amor. Foi incumbido por Olorum,
criador do Universo, para criar todos os seres da Terra. É esposo de Nanã (a Anciã). Usa um
cajado para separar os dois mundos. Seu cajado era feito da madeira da árvore dos orixás, (os
irocos), uma árvore mística que ligava a terra ao céu através das suas raízes e galhos. Nos dias
de hoje esse cajado é feito de prata.
O mundo é dividido em duas partes: Oxalá é o princípio masculino da criação e
Ododua o princípio feminino. Ambos se completam e não vivem separados. Oxalá se
apresenta de duas maneiras: Como ancião é Abauxorô e como guerreiro é Oxoriã.
Tem duas formas de manifestação. Oxaguiã e Obatalá. Oxaguiã: (nascer do sol)
Deus da sobrevivência da criação, da cultura material. Obatalá ou Oxalufã: (pôr do sol) Deus
da criação e da humanidade. É o pai de todos os orixás. Senhor do ar, do branco, da fala,
símbolo da paz (CARNEIRO, 1974).
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Figura 15

Os orixás e os signos. Fonte: htpp//www. juntosnocandomble.com.br Acesso em 26/02/14.

Conforme Prandi (2005, p. 87), “para os participantes de religiosidade afrobrasileira os rituais e os mitos representam seus pilares culturais, os quais são transmitidos e
até preservados por meio, principalmente, da oralidade. Essa transmissão ocorre de geração
em geração e, neste caso, dá sentido a todo um discurso histórico que fundamenta a própria
vida daqueles que dividem tais crenças entre si”. Assim sendo, a religiosidade afro-brasileira
guarda em si um conjunto de simbologias que são baseadas na noção de comunidade, no
conjunto de saberes que ligam histórias de pessoas que tem algo em comum, um passado
africano, e é esse saber que necessita ser visualizado e compreendido por todos aqueles que
ainda acreditam não ter ligação alguma e não tem nada a aprender com a magia da
religiosidade afro-brasileira.

3.3 As religiões negras e o sincretismo como identidade brasileira

Segundo Rodrigues (1991), a presença do negro na formação social do Brasil foi
decisiva para dotar a cultura brasileira dum patrimônio mágico-religioso, desdobrado em
inúmeras instituições e dimensões materiais e simbólicas, sagradas e profanas, de enorme
importância para a identidade do país e de sua civilização. No que diz respeito à religião
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especificamente, os cultos trazidos pelos africanos deram origem a uma variedade de
manifestações que aqui encontraram conformação específica, através de uma multiplicidade
sincrética resultante do contato das religiões dos negros com o catolicismo do branco,
mediado ou propiciado pelas relações sociais assimétricas existentes entre eles, também com
as religiões indígenas e bem mais tarde, mas não menos significativamente, com o espiritismo
kardecista.
Desde sua formação em solo brasileiro, as religiões de origem negra têm sido
tributárias do catolicismo. Embora o negro, escravo ou liberto, tenha sido capaz de manter no
Brasil dos séculos XVIII e XIX, e até hoje, muito de suas tradições religiosas, é fato que sua
religião enfrentou-se desde logo com uma séria contradição: as próprias estruturas social e
familiar às quais a religião dava sentido aqui nunca se reproduziram. “As religiões dos bantos,
iorubás e fons são religiões de culto aos ancestrais, que se fundam nas famílias e suas
linhagens” (PARÉS, 2007, p. 56).
“O tecido social do negro escravo nada tinha a ver com família, grupos e estratos
sociais dos africanos nas suas origens. Assim, a religião negra só parcialmente pôde se
reproduzir aqui”. (RAMOS, 1979, p. 52). A parte ritual da religião original mais importante
para a vida cotidiana, constituída no culto aos antepassados familiares e da aldeia, pouco se
refez, pois a família se perdeu, a tribo se perdeu. Na África, era o ancestral do povoado
(egungum) que cuidava da ordem do grupo, resolvendo os conflitos e punindo os
transgressores que punham em risco o equilíbrio coletivo. Quando as estruturas sociais foram
dissolvidas pela escravidão, os antepassados perderam seu lugar privilegiado no culto.
Sobreviveram marginalmente no novo contexto social e ritual (SETILOANE, 1992).
As divindades mais diretamente ligadas às forças da natureza, mais diretamente
envolvidas na manipulação mágica do mundo, mais presentes na construção da identidade da
pessoa, os orixás, divindades de culto genérico, estas sim vieram a ocupar o centro da nova
religião negra em território brasileiro. Pois que sentido poderia fazer o controle da vida social
para o negro escravo? Fora de suas assembleias religiosas, era o catolicismo do senhor a única
fonte possível de ligação com o mundo coletivo projetado para fora do trabalho escravo e da
senzala.

Se a religião negra, ainda que em sua reconstrução fragmnatda , era capaz de dotar o
negro de uma identidade negra, afriacana, de origem, que recuperava ritulamnte a
família, a tribo e a cidade perdidas para sempre na diáspora, era através do
Catolicismo, contudo, que ele podia se encontar e se mover no mundo real do dia-adia, na sociedade dos brancos dominadores, responsável pala garantia da sua
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existência, não importa em que condiçõesde privação e dor ( MATTOSO, 1988, p.
19).

Ou seja, qualquer tentativa de superação da condição escrava, como realidade ou
como herança histórica, implicava primeiro, a necessária inclusão no mundo branco. E logo
passava a significar o imperativo de ser, sentir-se e parecer brasileiro. Nunca puderam ser
brasileiros sem ser católicos. Podiam preservar suas crenças no estrito limite dos grupos
familiares, muitas vezes reproduzindo simbolicamente a família e os laços familiares através
da congregação religiosa, daí a origem dos terreiros e das famílias-de-santo. “Mas a inserção
no espaço maior exigia uma identidade nacional, por assim dizer, uma identidade que
refletisse o conjunto geral da sociedade católica em expansão” (ROLIM, 1978, p. 26).
O fim da escravidão, a formação da sociedade nacional, o extravasamento das
populações pelas amplitudes geográficas, com a criação de possibilidades as mais diferentes,
tudo isso só fez reforçar a importância do catolicismo para as populações negras. O próprio
catolicismo, como cultura de inclusão, hegemônica, não fez oposições, que não pudessem ser
vencidas, ao fato de o negro manter uma dupla ligação religiosa. “Pois em São Luís, talvez o
mais vivo e denso centro cultural dos sincretismos afro-católicos, não são apenas os devotos
das religiões negras que são também católicos; católicas também são consideradas pelos seus
fiéis as próprias divindades trazidas da África” (FERRETTI, 1995, p. 55).
As religiões afro-brasileiras, em suas origens, sempre foram devedoras e
dependentes do catolicismo, ideológica e ritualmente. Só muito recentemente quando a
sociedade brasileira não precisa mais do catolicismo como a grande e única fonte de
transcendência que possa legitimá-la e fornecer os controles valorativos da vida social, as
religiões de origem negra começaram a se desligar do catolicismo (BASTIDE, 1971).
Corroborando com essa visão tem-se que:

Desobrigados, desde o nascimento, das questões referentes à administração da
justiça que pressupõe princípios universalistas e pactos coletivos acima dos desejos
individuais, dado que isto era domínio exclusivo da religão geral da socidade geral,
isto é, o Catolicismo; desinteressadas de conteúdos formadores da pessoa para o
mundo profano, porque o modelo aqui é branco; alimentando o culto de deuses que
se exteriorizam e se expressam especilamente através da forma; não é sem razão que
as religiões afro-brasileiras desenvolveram um enorme senso ritual presidido por
inigualável senso estético, capaz de transordar os limites do sagrado para se
impregnar nas expressões mais profanas que modelam a identidade nacional
(FRIZZOTTI, 1996, p. 32).
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O catolicismo historicamente o maior inimigo dos cultos e matriz africana no
Brasil hoje prega a prática do ecumenismo e da tolerância religiosa o que é um grande passo
rumo a uma cultura religiosa mais rica e diversificada, visto que a igualdade de oportunidade
e de representação na sociedade brasileira dos diversos grupos sociais é uma garantia da
liberdade política e da democracia como sistema de convivência da população e da
organização do estado brasileiro.

3.4- O Candomblé no Brasil

O Candomblé, que até 20 ou 30 anos atrás era religião confinada, sobretudo na
Bahia e Pernambuco e outros locais em que se formara, caracterizando-se ainda como uma
religião exclusiva dos grupos negros descendentes de escravos, que só começou a mudar nos
anos 60 e a partir de então a se espalhou por todos os lugares, como acontecera antes com a
Umbanda, oferecendo-se então como religião também voltada para segmentos da população
de origem não-africana. Assim, o Candomblé deixou de ser uma religião exclusiva do
segmento negro, passando a ser uma religião para todos. Neste período a Umbanda já
começara a se propagar também para fora do Brasil.
Durante os anos 1960, com a larga migração do Nordeste em busca das grandes
cidades industrializadas no Sudeste, o Candomblé começou a penetrar o bem estabelecido
território da umbanda, e velhos umbandistas começaram e se iniciar no Candomblé, muitos
deles abandonando os ritos da Umbanda para se estabelecer como pais e mães-de-santo das
modalidades mais tradicionais de culto aos orixás. Nesse período da história brasileira, as
velhas tradições até então preservadas na Bahia e outros pontos do país encontraram
excelentes condições econômicas para se reproduzirem e se multiplicarem mais ao sul; o alto
custo dos ritos deixou de ser um constrangimento que as pudesse conter. E mais, nesse
período, importantes movimentos de classe média buscavam por aquilo que poderia ser
tomado como as raízes originais da cultura brasileira. Intelectuais, poetas, estudantes,
escritores e artistas participaram desta empreitada, que tantas vezes foi bater à porta das
velhas casas de Candomblé da Bahia. Ir a Salvador para se ter o destino lido nos búzios pelas
mães-de-santo tornou-se um must para muitos, uma necessidade que preenchia o vazio aberto
por um estilo de vida moderno e secularizado tão enfaticamente constituído com as mudanças
sociais que demarcavam o jeito de viver nas cidades industrializadas do Sudeste.
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O Candomblé é uma religão monoteísta, o deus único para a Nação ketu é Olorum,
para a Nação Bantu é Zambi, para a nação jeje é Mawu, que são nações independentes na
prática diária e em virtude de sincretismo existente no Brasil a maioria consideram como
sendo o mesmo Deus da Igreja Católica (AMARAL, 2005).
A organização social dos terreiros de Candomblé (egbes) estruturado com base
nas famílias-de-santo a partir de uma hierarquia de cargos e funções, a adoção de um nome
religioso africano quando de sua iniciação, o compromisso com seu deus pessoal e ao mesmo
tempo com seu pai ou mãe-de-santo, contribui para restabelecer aos negros e
afrodescendentes vínculos baseados em laços de parentesco religioso do qual foram
destituídos de referência devido à escravidão (PRANDI, 2005).
A expansão do Candomblé que se faz principalmente no pós-escravidão e seu
desenvolvimento passou a ser visto por muitos historiadores como a “reinvenção” da África
no Brasil por ser, entre outros fatores, reconhecidamente marcada pela necessidade dos
grupos afrodescendentes de reelaborar sua identidade social e religiosa para além da ótica
escravista e das condições de desamparo social impostas aos negros no pós-escravismo, tendo
como referência as matrizes religiosas de origens africanas.
“A partir da religião o mundo cultural africano instalou-se no Brasil, caracterizando
o Candomblé como uma religião de negros na qual a maneira de ver o mundo aproxima o
profano do sagrado” (SILVA, 2005, p. 23). A religião tornou-se perceptível no cotidiano,
instância de construção e legitimação do sagrado. Impõe-se a harmonia com o orixá que
contrariado extrapola o indivíduo e prejudica o grupo no qual ele está inserido. À vida
individual corresponde, no Candomblé, um enredo de santo com o qual se identifica e o leva
ao desenvolvimento.
No confronto de valores luso-brasileiros e afro-brasileiros pode-se inscrever o
sincretismo, não como uma fusão de elementos diferenciados, mas sim como uma criação,
uma construção do novo. “Os negros e os afrodescendentes conservaram o Candomblé, que
não é um tecido de superstições, como muitas vezes se projeta no imaginário popular, mas
uma religião, uma vez que seus cultos subentendem uma cosmogonia, uma cosmologia e uma
teodiceia. Nesses cultos, o profano e o sagrado se interpenetram com a gnoseologia e incluem
um elemento a mais: a magia” (PÓVOAS, 1989, p. 86). Pela magia o Candomblé passou à
ilegalidade apoiado na sua identificação com a prática da feitiçaria e a falsa medicina, uma
vez que pais e mães-de-santo utilizam plantas medicinais como terapêutica para uma série de
doenças comuns. Contravenção e charlatanismo eram os rótulos usados para punir práticas
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que se consideravam anticientíficas. Em outra vertente condenava-se o espiritual, acusando
seus adeptos de práticas do baixo espiritismo.
Unia-se o problema religioso e o étnico. A repressão contra a crença associava-se à
discriminação racial que buscava solapar as bases de uma cidadania para os afrodescendentes.
No entanto, “terreiros e roças continuaram a mediar, para o Brasil, as tradições africanas e se
tornaram os locais principais da enculturação das novas gerações e reduto inexpugnável de
resistência cultural. O confinamento estimulou a resistência: resistência religiosa, resistência
do espírito, resistência legal” (BRAGA, 1995, p. 42).
Se nas regiões de origem – Bahia, Pernambuco, Maranhão – o Candomblé é
majoritariamente uma religião de negros, no resto do país já não o é. Mantém, é certa, uma
imagem de culto de mistérios e segredos, o que alimenta o imaginário e realimenta os
preconceitos, mas insiste em proclamar que nada tem a esconder ou a reprimir com relação a
si própria e aos demais. “Agência de serviços mágicos oferece aos não devotos possibilidades
de encontrar soluções para problemas não resolvidos, sem envolvimento com a religião”
(PRANDI, 1999, p. 108).
O Candomblé encontrou condições sociais, econômicas e culturais muito
favoráveis para o seu renascimento território brasileiro, em que a presença de instituições de
origem negra até então pouco contavam. Nos novos terreiros de orixás que foram se criando
então, entretanto, podiam ser encontrados pobres de todas as origens étnicas e raciais. Eles se
interessaram pelo Candomblé e com isso, os terreiros cresceram às centenas.
No Brasil, o Candomblé deixou, paulatinamente, de ser um culto eminentemente
étnico se tornando um espaço de multiplicidades étnico-culturais, no qual convergem atores
de diferentes etnias e classes sociais. O Candomblé é hoje uma religião aberta a todos, sem
exclusão de gênero, sexo, origem social ou religiosa.

3.5 O Candomblé no Maranhão: Tambor de Crioula

Segundo Castriota (2009), no Maranhão o Candomblé é conhecido como tambor
de crioula. O Tambor de Crioula é uma manifestação afro-brasileira que surgiu
exclusivamente no Maranhão, embora tenha muitas semelhanças com outras manifestações
folclóricas do Brasil.
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Segundo Ferretti,

Como no samba de Roda, o Tambor de Crioula é dançado geralmente ao ar livre;
sua coreografia, livre e variada, é desenvolvida no interior de um círculo formado
pelas dançantes, cantadores, tocadores e acompanhantes. [...] A roda vai se
formando naturalmente. Chegam os tocadores, colocam os tambores, começam a
tocar (testando se estão bem afinados; depois vão chegando os cantadores, chegam
também as dançantes, coreiras, crioulas ou “baianas”, que, colocando-se uma ao
lado da outra, vão formando a roda dando início a dança. [...] Dentro da roda entra
uma dançante de cada vez, enquanto as outras ficam trocando passos miúdos para o
lado direito e esquerdo ou fazendo pequenas evoluções esperando a punga para
entrar. [...] Cada dançante define sua forma individual de dançar; observa-se,
contudo, umaunidade coreográfica no conjunto como um todo. Normalmente, não
existe quebra de ritmo e todas asdançantes seguem o mesmo compasso dos tocadore
(FERRETI, 2002, p. 51).

Sobre o termo punga, citado acima, pode-se dizer que é o momento do encontro
exato entre a dança e a música, ou seja, há a possibilidade das dançantes e dos tamborzeiros
brincarem explorando suas evoluções, mas existe um encontro exato entre estes elementos,
sentido em ritmo pelo contínuo afastamento e retorno no tempo mais forte da música. Este
tempo mais forte é a pungada, dada pelo tocador do tambor solista ao mesmo tempo em que a
mulher marca na dança.
Sergio Ferretti analisa que a punga constitui o ponto mais alto da coreografia do
Tambor de Crioula. Entre as mulheres, se caracteriza como convite para entrar na roda.
Quando a coreira está dançando no meio da roda e quer ser substituída, avança em direção a
uma companheira aplicando-lhe a punga, a qual por sua vez entra na roda para dar
continuidade à dança.
A maneira de dar a punga varia de dançante para dançante, sendo normalmente
caracterizado pelo encontro, ou melhor, uma rápida batida entre as barrigas das mulheres que
estão dando a pungada. Esta forma de contato, tida como muito sensual, é muito respeitada
nesta dança, sendo também observada em outras manifestações dançantes afro-brasileiras,
tida pelo nome de umbigada.
É formado por uma roda com mulheres dançando, onde os homens tocam
tambores e cantam, dando continuidade à borda da roda, criando um cordão de brincantes
interligados pela dança, o canto e a batucada. E no centro da roda estão às coureiras mulheres
dançando para os tambores, praticando a punga, evidenciando uma relação da percussão
tocada com os passos e o jeito dos pés pisarem no chão.
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Segundo Costa (2013), a brincadeira do Tambor de Crioula é uma manifestação
cultural de origem afro, tipicamente maranhense, em que os grupos se apresentam por convite
dos donos das festas realizadas em louvor a São Benedito (santo católico, de pele negra, filho
de escravos etíopes, viveu na Itália no século XVII e foi trazido para a América como
exemplo de obediência e representa os santos negros) como forma de agradecimento a graças
alcançadas. As festas são realizadas em noites de luar, brindadas com comidas típicas e
bebidas (refrigerante, cerveja e cachaça).
O Tambor de Crioula é composto por pessoas que exercem três funções distintas:
“coreiras”, são as mulheres vestidas com largas saias de chita estampadas, blusas com mangas
de folhos e turbante, que realizam a dança girando na roda das dançarinas e que, uma a cada
vez, dirige-se para o centro da roda, com a imagem de São Benedito apoiada sobre a cabeça,
até convidar uma outra coreira da roda para receber a imagem do santo e se dirigir para o
centro, enquanto esta que entrega, volta para a roda. Neste convite ocorre um momento
próprio do Tambor de Crioula do Maranhão, a punga: a coreira que está com a imagem de
São Benedito sobre a cabeça e que se lança para uma das coreiras que está na roda, o faz num
movimento que simula um pulo para frente, batendo a sua barriga contra a barriga da outra
que está na roda. Aos homens cabe a função de bater os tambores feitos de troncos de madeira
escavada, cobertos com peles de animais, rusticamente curtidos, bem como compor e entoar
as toadas em forma de improviso em desafios que mobilizam os pares. O cantador puxa a
toada, enquanto os tocadores, em grupo, acompanham o refrão até que outro cantador puxe
outra, sempre com motivos de louvor a São Benedito ( FERRETI , 2002)
Depois da abolição da escravatura no Brasil, em 1888, e com a proclamação da
república, em 1889, os portugueses que comandavam os cultivos de algodão partiram de volta
para Portugal abandonando suas terras e seus escravos (notadamente os da Baixada Ocidental
Maranhense) à própria sorte.
No início do século XX, sem recursos para prosper, iniciou a migração do
baixadeiro, homem oriundo da região da Baixada, para São Luís. Primeiro levando víveres e
mantimentos diversos tais como: galinha, ovos, gordura de porco, amêndoas de coco babaçu,
farinha de mandioca entre outros, em pequenas embarcações com a finalidade de serem
vendidos no Mercado da Praia Grande, em São Luís e, depois, fixando sua moradia em
recantos da periferia de São Luís com o objetivo de buscar meios de sobrevivência com
pequenos serviços braçais e domésticos. Utilizavam o Tambor de Crioula para manter os
costumes, não perder os laços criados por suas tradições, celebrar sua conterraneidade
(FERRETI, 2002).
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No princípio, a brincadeira acontecia nos bairros de São Luís, sem organização
prévia ou indumentária, sem as “fardas” atuais; usavam roupas de uso diário, chapéu
de palha, lenço na mão, pés descalços. Talvez porque as manifestações de origem
afro fossem proibidas em espaços públicos, estando os brincantes sujeitos a serem
presos. Durante o carnaval usavam pintura de carvão no rosto e braços, para os quais
os populares diziam: „ Lá vem um tambor de negro‟ ( VERGER, 1980, p. 63).

Segundo Barreto (1977), a brincadeira começava apenas com os homens,
cantando e tocando. Chegavam a uma casa, anunciavam-se, e os donos providenciavam
comida e bebida. Com o crescimento da animação, algumas mulheres entravam na dança.
A partir dos anos setenta, as manifestações populares como o bumba-meu-boi, o
tambor de crioula e o tambor de mina começaram a ocupar outros espaços de São Luís, como
as praças. Começaram a fazer parte de eventos culturais com calendários oficiais, como Festas
Juninas, Carnaval, entre outros.
Atualmente, não se sabe precisar a partir de quando, no que diz respeito às
vestimentas, adornos e à identidade visual, por exemplo, os grupos buscam os tecidos
floridos, os chitões vistosos para as saias rodadas das coreiras e camisas dos tocadores. Torsos
na cabeça, flores, muitos colares, pulseiras, muitas cores. As dançarinas apresentam-se ainda
descalças, mas podem também usar sandálias ( SANTOS, 1986).
Não há como precisar o início das manifestações do Tambor de Crioula, não há
registros. Porém, de acordo com o professor e pesquisador Ferreti, a mais antiga indicação a
respeito do Tambor de Crioula foi registrada bem antes da República, em 1818, pelo frei
Francisco de Nossa Senhora dos Prazeres que:

Para suavizar a sua triste condição fazem, nos dias de guarda e suas vésperas, uma
dança denominada batuque, porque n‟ella uzam de uma espécie de tambor, que tem
esse nome. Esta dansa é acompanhada de uma desconcertada cantoria, que se ouve
de longe ( FERRETI, 1995, p. 118).

Segundo Ferreti (2002), existem algumas informações que a brincadeira do
Tambor de Crioula do Maranhão surgiu no quilombo do Frechal, localizado no município de
Mirinzal na Baixada Ocidental Maranhense. Região do Maranhão que produzia o algodão que
era exportado para a Europa e, portanto, utilizava mão de obra oriunda de escravos de origem
africana.
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O Tambor de Crioula, como manifestação cultural, possui uma identificação
representativa no cenário maranhense, por ter amealhado defensores dos diversos
segmentosda sociedade, solicitando a promoção do processo de reconhecimento de
patrimônio cultural brasileiro como uma ação significativa para a sociedade maranhense.

Além dos aspectos materiais e simbólicos acima referidos, esta celebração e este
saber-fazer expressam igualmente a resistência cultural dos negros e de seus
descendentes no Maranhão. Trata-se de um referencial de extrema importância como
afirmação identitária dos grupos que o produzem, além de uma oportunidade de
exercitar seus vínculos sociais e comunitários. As festividades agrupam pessoas de
mesma origem étnica, geográfica e social, que compartilham um passado comum.
Sobre a conservação ou o reencontro da identidade cultural das populações negras
no Maranhão (VASQUES, 2007, p. 6).

Conforme Castriota (2009), no processo de constituição, a brincadeira do Tambor
de Crioula do Maranhão, como uma manifestação da cultura popular afro, apesar de não
possuir registros de suas origens catalogados e legitimados pelo discurso da escrita, constitui
para os escravos negros uma forma de extravasar os seus sentimentos de dor e alegria, como
uma brincadeira que reunia os seus pares. Para tanto, apropriaram-se de expressões da
religiosidade do colonizador, da fé cristã católica, para negociar a permissão de existência da
manifestação.
A brincadeira do Tambor de Crioula do Maranhão, para o sujeito brincante, elege
como seu padroeiro o santo que lhes foi apresentado pelos missionários como o santo preto,
representado por uma imagem de um franciscano negro, com as vestes características dessa
ordem religiosa e uma criança branca nos braços com a recomendação de que seria São
Benedito um homem, que nasceu na Itália no século XVII, filho de um casal de escravos
etíopes e que teria se dedicado ao sacerdócio, analfabeto, cozinheiro do convento, aceito na
ordem de São Francisco. Mais tarde canonizado como santo vários milagres atribuídos a ele e
por ser modelo de humildade e obediência a Deus.

No Maranhão, pelo menos nos últimos vinte anos, tem havido crescente interesse em
mostrar o folclore a autoridades e visitantes ilustres e aos turistas em geral, cujo
afluxo vem se intensificando na década atual. Com isso as manifestações folclóricas
começam a ser transformadas em espetáculo a ser apreciado fora de locais e épocas
determinadas em que são normalmente produzidas. Assim o Tambor de Crioula,
aparentemente deixa de ser um ritual marginalizado pela sociedade dominante, para
transformar-se em espetáculo incluído entre as coisas típicas da terra, como algo que
chama a atenção e atrai a curiosidade, passando a ser realizado artificialmente em
praças públicas e apreciado por turistas de procedência diversificada ( BARRETO,
1977, p. 87).
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Na roda do Tambor de Crioula os brincantes ficam no círculo e os que assistem
ficam fora e o colorido das roupas e o São Benedito compõem o cenário ao som do batuque
dos tambores. Pela forma repetitiva dos versos, pela invocação ao santo, pela natureza
religiosa, a toada aproxima-se, visivelmente, da ladainha que acompanha as procissões em
homenagem aos santos e que, muitas vezes, antecede a festa do Tambor de Crioula. A toada
assemelha-se à ladainha porque como ela é uma invocação a São Benedito, tem ênfase no
ritmo, ou seja, sonoridade, repetição de algumas palavras formando rima e parceria dos outros
tocadores, formando um coro. O cantador do Tambor “brinca”, no sentido ingênuo de ser do
baixadeiro, no momento em que parafrasea a forma da ladainha por meio da toada
(FERRETT, 1995).
Conforme Santos (1986), a toada, por outro lado, também tem o movimento
polissêmico da composição, em que o brincante assume a função-autor cantador/compositor
das toadas do Tambor de Crioula e produz sentidos outros em relação à ladainha. Vale
ressaltar que os instrumentos utilizados no Tambor de Crioula do Maranhão, para marcar o
ritmo percussivo característico e para que tenha a afinação adequada, são produzidos
artesanalmente, a partir de um tronco de árvore que seja leve e forte para ser escavado e
coberto por uma pele de animal curtida que tenha resistência aos toques que receberá. Em
geral, o couro do tambor é trocado anualmente. Salientamos o tambor e sua forma de
construção, como materialidade da cultura afro no Brasil.
Além dos elementos sensoriais presentes na letra da toada, diferente da ladainha,
há principalmente o toque do tambor que traduz uma marca de identidade da brincadeira. A
percussão de memória afro é composta por três tambores e, para cada um há uma batida
específica. Entretanto, apenas um deles permite um toque próprio do tocador, seu improviso,
o solo, que é o tambor grande. Se por um lado, as toadas têm por característica a rima e a
repetição de um refrão que é acompanhado pelos outros, para o batuque do tambor é formada
uma roda com os tambores (parelha de tambores formada pelo meião, crivador e grande) em
que os homens se revezam no toque e na cantoria.
O sujeito brincante se identifica com o sujeito não brincante, quando canta as
toadas/ladainhas em louvor ao santo. Essa é uma instância na qual se percebe mais claramente
a “negociação”. Pois, se da memória do discurso religioso/discurso da escrita por excelência,
o brincante resgata as ladainhas em louvor ao santo católico, a partir da memória de sua
negritude, identifica-se com o santo negro e filho de escravos ( Verger, 1980).
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Segundo Ferreti (2002, p.71), o escritor maranhense Ozimo de Carvalho, em seu
livro “Retratos deum Município”, relata sobre o Tambor de Crioula, por ocasião das
comemorações do segundo centenário da cidade de Viana (região da Baixada Ocidental
Maranhense), afirmando, em 1958 que:

Das danças típicas de origem ameríndia ou africana, só se conhece entre nós o
Tambor, ainda freqüente no interior e realizada quase sempre em cumprimento de
promessas a São Benedito. É própria de negros boçais e dela se esquivam os novos,
no propósito de apagarem todas as reminicências da escravidão e no desejo de
ascenderem a uma escala social. A música – a dança deriva dum tambor muito
alongado, feito de uma peça de madeira ôca, de cerca dois metros de comprido e
pouco mais dum palmo de diâmetro e de dois tambores menores, sendo o maior, de
som mais grave. O instrumento cantante, enquanto os dois menores fazem a
marcação. Postos em linha no terreiro em frente da casa afinados a fogo por
distensão das peles das bocas convenientemente levantadas, sentam-se neles
escanchados os executantes e, com ambas as mãos, começa cada um a fazer a sua
parte. Ao som dos tambores, que se ouvem muito ao longe no silêncio da noite,
mistura-se um canto plangente, uma toada monótona, em que se repetem por horas
as mesmas palavras sem nexo. De quando em quando, sai da roda girando sozinha
em passos ligeiros e miúdos, na cadência dos tambores, uma dançadeira, que acaba
dando uma “punga” num dos assistentes, isto é, dando-lhe uma forte pancada com as
nádegas. Por isso se diz que o tambor é afinado a fogo, tocado a murro e dançado a
coice.

O Tambor de Crioula continua representando o esforço de agregar semelhantes
em uma brincadeira que celebra a conterraneidade, a alegria, a devoção e a liberdade de
ocupar os seus próprios espaços numa tentativa de preservaçõ da cultura maranhense ao longo
dos anos para as gerações futuras.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Candomblé é uma instituição religiosa, cultural e social, que possui um
universo simbólico próprio, em que a liderança e as pessoas envolvidas estão diretamente
ligadas aos orixás, o que dá sentido às suas existências. O Candomblé é apresentado como
uma instituição que está inserida na sociedade brasileira e procura preservar as tradiçõese a
identidade afro-brasileira, com uma estrutura hierarquizada, que tem a liderança da mãe-desanto como mediadora entre os Orixás e os participantes, seguida pelos ancestrais e pelas
pessoas mais velhas de Santo.
É uma religião secular, e seus adeptos sofreram perseguições, discriminação,
muitas vezes foi visto como uma manifestação contrária à religião professada no país, mas
que aos poucos conquistou respeito e vem há muito lutado para mantê-lo, e firmá-lo como
parte integrante da identidade afro-brasileira.
O Candomblé é além de tudo um espaço físico e espiritual que, abastecido do
espaço ideológico e das tradições, está mais próximo das camadas mais resistentes e
conscientes, pois está embutida de um saber tradicional, capaz de levar as pessoas a lutar
pelos seus direitos mais elementares, capaz de levar as pessoas a reagir contra os que invadem
seu espaço social e sagrado.
Com relação ao tambor de crioula conforme os dados apresentados neste trabalho,
torna-se clara a importância histórica e musical dessa manifestação da cultura popular
brasileira, originada pelos negros no estado do Maranhão. Criação nacional, é um exemplo,
entre tantos outros, do quão miscigenada é a formação da nossa cultura brasileira
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