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Iemanjá, Rainha do Mar 
 
Quanto nome tem a Rainha do Mar? 
Quanto nome tem a Rainha do Mar? 
Dandalunda, Janaína 
Marabô, Princesa de Aiocá 
Inaê, Sereia, Mucunã 
Maria, Dona Iemanjá 
 
Onde ela vive? 
Onde ela mora? 
Nas águas 
Na loca de pedra 
Num palácio encantado 
No fundo do mar 
 
O que ela gosta? 
O que ela adora? 
 
Perfume 
Flor, espelho e pente 
Toda sorte de presente 
Pra ela se enfeitar 
 
Como se saúda a Rainha do Mar? 
Como se saúda a Rainha do Mar? 
Alodê, Odofiaba 
Minha-mãe, Mãe-d'água 
Odoyá! 
 
Alodê, Odofiaba 
Minha-mãe, Mãe-d'água 
Odoyá! 
Qual é seu dia 
Nossa Senhora? 
É dia dois de fevereiro 
Quando na beira da praia 
Eu vou me abençoar 
 
O que ela canta? 
Por que ela chora? 
Só canta cantiga bonita 
Chora quando fica aflita 
Se você chorar 
Quem é que já viu a Rainha do Mar? 
Quem é que já viu a Rainha do Mar? 
Pescador e marinheiro 
Que escuta a sereia cantar 
É com o povo que é praieiro 
Que dona Iemanjá quer se casar 
 

Composição: Pedro Amorim / Sophia de Mello Breyner 

	  



BRAGA, Malaika Kempf. Família e identidade religiosa: uma etnofilmografia das 
manifestações culturais e religiosas e seus desdobramentos na família de Dona Conceição. 127 
f. il. 2018. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, Universidade 
Federal da Bahia, Salvador, 2018. 
 

 

 

RESUMO 

 

Esta etnofilmografia é o resultado da pesquisa de campo, de cunho etnográfico e audiovisual, 
das manifestações culturais e religiosas ligadas à Mãe d'Água, ao Caruru de Cosme e Damião 
e ao catolicismo popular, praticadas por Dona Conceição e sua família na zona rural do 
município de Maragogipe, no distrito Guaí, na localidade de Iriquitiá, Recôncavo Baiano, há 
quase 70 anos. Pretende-se contribuir com os estudos sobre identidades a partir da observação 
da construção de uma identidade religiosa e a transmissão de repertórios culturais variados. 
Além do registro audiovisual destas manifestações, feitas em 2016 e 2017, foram recolhidos 
depoimentos de membros da família. Vários outros encontros com a família foram necessários 
a fim de aprofundar a pesquisa e verificar dados coletados. O objetivo foi de evidenciar como 
se constrói essa identidade religiosa e a maneira como ela contribui na construção da 
identidade cultural da família e da comunidade envolvida no ritual. O resultado desta pesquisa 
é uma etnofilmografia densa, na qual, destaca-se o papel da mulher na construção e 
transmissão da tradição. Como aporte teórico desta pesquisa, foram utilizados, entre outros, 
estudos referentes à Cultura e Identidade, à cultura afro-brasileira e ao catolicismo popular, 
assim como, à etnografia escrita e audiovisual. 

 
 
Palavras-chave: Identidade religiosa. Transmissão da cultura. Tradição. Caruru de Cosme e 
Damião. 
	  



BRAGA, Malaika Kempf. Famille et Identité Religieuse: une ethnofilmographie des 
manifestations culturelles et religieuses et ses déploiements dans la famille de Dona 
Conceição. 127 pp. ill. 2018. Dissertation (Master) – Institut des Humanités, Arts et Sciences, 
Université Fédérale de Bahia, Salvador, 2018. 
 

 

 

 

RESUMÉ 

 

Cette ethnofilmographie est le résultat de la recherche de terrain, de type ethnographique  et 
audiovisuel, des manifestations culturelles et religieuses liées à Mãe d'Água (Mère de Eaux), 
au Caruru de Cosme et Damien (fête et gastronomie dédiés aux Saints) et au catholicisme 
populaire, pratiquées par Dona Conceiçao et sa famille, dans la zone rural de Maragogipe, 
dans le district de Guaí, lieu-dit Iriquitiá, Recôncavo Baiano, depuis presque 70 ans. Elle 
prétends contribuer aux études sur les identités a partir de l’observation de la construction 
d’une identité religieuse et la transmission de répertoires culturels variés. En plus du registre 
audiovisuel de ces manifestations en 2016 et 2017, plusieurs témoignages de membres de la 
famille ont été recueillis. De nombreuses autres rencontres avec la famille, à d’autres 
occasions, ont été nécessaires afin d’approfondir la recherche et de vérifier des données 
collectées auparavant. L’objectif a été de rendre évident comment se forme cette identité 
religieuse et sa contribution dans la construction de l’identité culturelle de la famille et de la 
communauté impliquées dans le rituel. Le fruit de cette recherche est une ethnofilmographie 
dense, dans laquelle est mis en évidence le rôle de la femme dans la construction de l’identité 
religieuse de la famille et dans la transmission de celle-ci. Comme apport théorique à cette 
recherche, ont été utilisés, entre autres, des études sur la Culture et l’Identité, sur la culture 
afro-brésilienne et sur le catholicisme populaire, ainsi que, sur l’ethnographie et l’audiovisuel. 
 
 
Mots-clés: Identité Religieuse. Transmission de culture. Tradition. Caruru de Saint Cosme et 
Damien. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nascida em Abidjan, na Costa do Marfim, em 1978, de mãe francesa e pai brasileiro, 

cheguei com minha família no Brasil aos dois anos de idade, e nos instalamos no Mocambo, 

zona rural do município de Itaparica, na ilha de mesmo nome, povoada por famílias vindas do 

Recôncavo Baiano, e em particular da região de São Felipe e Maragogipe, à procura de 

trabalho. Cresci com essas famílias e seus rituais ligados à religiosidade afro-brasileira. 

Durante minha infância participei, assim como as demais crianças do local, de todos os 

eventos do calendário litúrgico da comunidade, das oferendas, dos sambas de roda e dos 

carurus1, numerosos na época. Com 12 anos voltei para a França, onde continuei meus 

estudos. Obtive o Diplôme d’Études Universitaires Général – DEUG, na Universidade Marc 

Bloch em Estrasburgo, o que equivale à uma licenciatura curta, em Ciências Sociais, com 

ênfase em Antropologia. Foi então que se consolidou meu interesse pelos estudos sociais e 

culturais, minha vontade de tentar entender como funcionam as relações humanas, a 

importância da diversidade cultural e de seus diálogos, assim como, da construção de 

identidades culturais para o fortalecimento individual. 

De volta ao Brasil, desde 2009, na Bahia, e no Mocambo, onde cresci e de onde nunca 

me distanciei de fato – visto que, mesmo morando na França, sempre vinha de férias para cá, 

lugar onde estão minhas raízes e comunidade de pertencimento –, trabalhei um período com 

turismo, como administradora de um receptivo, o que me permitiu descobrir um pouco mais o 

Recôncavo Baiano. Passei a trabalhar com produção teatral e, entre outras, produzi a peça Na 

Teia de Ananse, do Teatro Griô, resultado da pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Artes Cênicas de Rafael Morais de Souza. Uma trama de narrativas de matriz africana que me 

fez mergulhar na descoberta de uma das fontes da construção do imaginário coletivo do povo 

de religiosidade afro-brasileira. Em 2012, ingressei no Bacharelado Inderdiciplinar (BI) em 

Artes, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos (IHAC), da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), e optei pela área de concentração Cinema e 

Audiovisual, pois já trabalhava nessa área, anteriormente, na França. Neste mesmo ano, na 

disciplina Ação Cultural, com o professor Djalma Thuller, montamos um projeto 

interdisciplinar de teatro/performance, música, fotografia e audiovisual que foi contemplado 

																																																								
1 O caruru, além de ser uma comida típica da culinária afro-brasileira, é também o nome dado à festa, onde é 
servida tal iguaria. 
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no Edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), em Demanda Espontânea. 

Apresentamos o espetáculo Falsos Pudores, na Casa Preta Espaço Cultural, no bairro Dois de 

Julho, em Salvador, durante um mês. No ano seguinte, fui convidada por Laurette Perrin, 

pesquisadora francesa – que fazia um intercâmbio no Brasil, por conta de seu Mestrado 

Pluridisciplinar em Etnomusicologia –, a participar da sua performance A Roda de Iemanjá. 

Trabalhei na produção, assim como a auxiliei em sua pesquisa com os pescadores do Rio 

Vermelho, bairro de Salvador, e como performer/dançarina e cantora, no espetáculo 

apresentado nos dias 1 e 2 de fevereiro de 2014, no mesmo local, durante o presente de 

Iemanjá. 

Tive a oportunidade e o prazer de conciliar duas áreas de meu interesse, o audiovisual e 

os estudos sociais/culturais, a partir da produção de dois documentários que realizei como 

atividade para as disciplinas que cursava à época, e que passaram a fazer parte de um projeto 

que me propus a realizar: o de produzir uma série de documentários, voltados à vida e ao 

trabalho das marisqueiras do Mocambo, retratando seu cotidiano e seu meio de sobrevivência, 

tendo como resultado documentários etnográficos. Saraiva (1995, p. 254-255) relata que  

para Clarice Peixoto, antropóloga com doutorado em Antropologia Visual e 
realizadora de filmes, [filme etnográfico] é um resultado a posteriori da 
pesquisa de campo, na qual a câmera participa com direitos iguais aos do 
bloco de notas ou do gravador, não só submetida aos famosos 
imponderáveis, mas tendo a obrigação de registrá-los. Os recursos 
audiovisuais são uma arma a mais de uma antropologia que se entende como 
constituída pelo trabalho de campo e faz questão de expor as cicatrizes desse 
trabalho. Filme etnográfico é aquele que é montado a partir de imagens 
tomadas pela câmera participante do aqui e agora do campo.  

  

Estes registros permitiram que eu me aproximasse, ainda mais, da comunidade e das 

mulheres em particular. E, despertou minha vontade em continuar estudando os hábitos, as 

culturas e a transmissão das práticas e costumes a partir do papel da mulher dentro da 

comunidade. 

Em 2013, uma vizinha, Cris (Crispina), me convidou para o Caruru que ela daria em sua 

casa. Fazia muito tempo que não participava dessa manifestação cultural e religiosa e logo 

pensei que seria interessante ver como acontecia atualmente, e se era como os carurus da 

minha infância. Pedi permissão para filmá-lo. Durante o Caruru tive a oportunidade de 

conversar com Cris, que me contou porque fazia essa “obrigação”2. Era irmã gêmea e sua 

																																																								
2 Conjunto de práticas a serem feitas e oferecidas ao Orixá. O conceito será melhor desenvolvido em outra parte 
do trabalho. 
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mãe, Dona Conceição, a matriarca de uma grande família, desde o nascimento das gêmeas 

sempre ofereceu o Caruru para Crispina e Crispiniana, além de outras obrigações que seguia 

religiosamente, todos os anos. A família, entusiasmada com a ideia do registro audiovisual do 

evento, me convidou, também, para filmar a oferenda para a “Dona das Águas”3 que Dona 

Conceição oferecia todo ano no dia 2 de fevereiro4,  num riacho que corre perto de sua casa, 

na zona rural de Maragogipe, no Recôncavo Baiano, onde ela sempre morou. Foi um convite 

maravilhoso! A oportunidade de aprofundar minha pesquisa sobre transmissão da cultura, 

tradição e o papel da mulher nessa dinâmica. 

Iniciei em 2013 a filmagem do presente à Iemanjá, mas só pude finalizar o 

documentário, Presente da Mãe d’Água5, em 2015, depois de entrevistar Dona Conceição, 

que não havia tido a oportunidade de fazer na ocasião. Esta entrevista, filmada com um pouco 

mais de 1h30m de duração, é um excelente material de pesquisa que foi utilizado para a 

elaboração desta dissertação de Mestrado. 

O estudo sobre cultura permite a convergência de várias áreas de meu interesse, como a 

sociologia, a antropologia, a linguística e o audiovisual, pois como afirma Escosteguy (2006, 

p. 6) “os estudos culturais não configuram uma ‘disciplina’, mas uma área onde diferentes 

disciplinas interatuam, visando o estudo de aspectos culturais da sociedade.” Trata-se de uma 

esfera de conhecimentos em que diversas disciplinas se conectam para a compreensão de 

aspectos culturais da sociedade. Neste sentido, consiste em promover a cooperação entre as 

diversas áreas do conhecimento. 

Durante toda minha formação no BI de Artes, em Cinema e Audiovisual, não consegui 

delinear meu objeto de estudo para o mestrado. Ao conhecer e me aproximar de Dona 

Conceição e de sua família tive a certeza de que ele é que tinha me encontrado! 

Trata-se de uma família na qual o papel da matriarca é muito forte, o que, de certo 

modo, facilitou identificar que a transmissão de práticas e saberes passa essencialmente por 

ela e pelas demais mulheres da família. Segundo Ferrari (1994, p. 18): 

Família é aquela que propicia aportes afetivos e o bem estar de seus 
componentes; ela desempenha papel decisivo na educação formal e 
informal; é em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e 
humanitários onde se aprofundam laços de solidariedade; é também em seu 

																																																								
3 Várias denominações são usadas pela família: Dona das Águas, Mãe d’Água, Janaina e Iemanjá. 
4 Data relativamente flexível. Pretendo esclarecer isto no decorrer da pesquisa. 
5 Em fase de distribuição, não disponível em plataformas livres. 
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interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados os 
valores culturais.  

  
Por intermédio desta pesquisa, desenvolvida no programa de Pós-Graduação em Cultura 

e Sociedade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos (PMPGCS/IHAC) 

elaboramos a presente etnografia da oferenda, para evidenciar de que forma se estrutura a 

transmissão de práticas e saberes e de que maneira ela contribui na construção de uma 

identidade cultural da família e da comunidade envolvida no ritual. Para Mead (2015), a 

personalidade individual se explica pelo modelo cultural particular de uma sociedade – no 

nosso caso a comunidade de Iriquitiá –, que determina a educação da criança. Tal qual está 

definido, este trabalho tem a forma de uma etnofilmografia densa6 da manifestação cultural e 

religiosa do presente à Mãe d’Água, do Caruru e seus desdobramentos, realizados por Dona 

Conceição e sua família. O termo etnoflimografia é usado aqui no sentido de um trabalho em 

que a etnografia escrita e a etnografia audiovisual dialogam e se completam mutuamente, 

permitindo assim uma devolução pluridisciplinar do trabalho de campo. 

É pertinente destacar a importante contribuição de Hall (2003) na formação dos estudos 

culturais, que resultou no desenvolvimento dos estudos etnográficos. A cultura aqui é vista 

como conduta central da sociedade e não como elemento externo ou desligado, como algo que 

está vivo em todas as práticas sociais. Nesse sentido, podemos afirmar que o presente à Mãe 

d’Água, oferecido por Dona Conceição, é um nicho cultural. Nessa perspectiva, concordando 

com Geertz (1978, p.15), entendo a cultura como uma "teia de significados" que o homem 

tece ao seu redor e que o amarra; tentarei descrever esta teia de significados. 

A forma de pensar, de sentir, de acreditar e de agir vem da cultura, ela é a própria 

expressão da vida do ser humano, sua identidade. A identidade cultural é o que compõe as 

características de um povo, proveniente da troca entre os membros da comunidade e de sua 

maneira de interagir com o mundo. Nesta acepção, são elementos da identidade cultural as 

tradições, a religião, a música, a culinária, o modo de vestir, de falar, entre outros, que 

representam os hábitos de um grupo. Para Vygotsky (1984) o ser humano constitui-se 

enquanto sujeito na sua relação com o outro social. E, portanto, segundo Hall (1998) e da 

Silva (2000) a identidade cultural não é autoreferencial, ela é, pelo contrário, relacional. 

Nasce e se desenvolve na relação com o outro. E, é esta relação que pretendemos evidenciar 

nesta pesquisa. Ela também é parte crucial da transmissão, pois é a partir dela que se 
																																																								
6 O conceito de descrição densa, desenvolvido por Geertz e seus alunos, é abordado no item 5.1 desta 
dissertação.  
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configura o aprendizado cultural. Malinowski (1976) aponta o grupo doméstico, a família, 

como a base para a continuidade cultural, é nele que o indivíduo inicialmente internaliza 

diferentes regras, sejam elas de conduta, de obrigação social, de moral. Para Piva (2006, p. 

20): 

O grupo fornece o enquadramento, a matriz de investimento além de 
cuidados, demarca lugares a serem ocupados, sinaliza vias de realizações, 
impõe limites e proibições. É também através dele que são transmitidas 
sinalizações identificatórias, ideais, formas de defesa, mitos, língua e 
significante, fundamento das leis e dos usos dos produtos da cultura.  

 

Como afirma Tomasello (2003), a transmissão cultural é originada diretamente quando 

um ser humano aprende por meio do outro, formando uma identidade com esse outro e com 

seus estados intencionais e mentais, o que chama de “coletividade cognitiva”. 

Em fevereiro de 2016 e 2017 fiz o registro audiovisual dos preparativos que antecedem 

o presente à Mãe d´Água, do Caruru oferecido na ocasião, da oferenda propriamente dita, e 

demais desdobramentos da cerimônia. Durante os três dias de ritual estive sempre presente, 

assim pude observar e registrar todos os momentos de transmissão e aprendizagem. Fiz 

algumas entrevistas filmadas, de Dona Conceição e, também, de alguns dos membros da 

família e da comunidade que participam ativamente das manifestações. 

Optamos por fazer uma transcrição que respeitasse ao máximo a maneira de falar dos 

entrevistados, posto que ela indica singularidades dos falantes daquele local (APÊNDICES A, 

B, C, D). Algumas dessas variações se assemelham à diferentes modalidades do português 

encontradas no Brasil, mas certas particularidades parecem específicas aos falantes da 

localidade em estudo. Na intenção de realizar uma transcrição que respeite o falante, mas que 

também possa servir para eventuais análises sociolinguísticas posteriores, escolhemos seguir 

as regras formuladas por Dante Lucchessi (2017, p. 1), para quem: 

[...] o critério básico é o de se registrarem os fatos linguísticos que se 
observam na fala do informante e que constituem marcas específicas 
do seu dialeto, tanto no nível fônico, quanto no morfossintático 
(ausência de concordância ou de nexos gramaticais - preposições, 
complementizadores, etc. -, objetos nulos, quebras no encadeamento 
sintático dos enunciados, etc.); serão excluídos apenas alguns fatos 
que, mesmo em desacordo com a ortografia oficial, podem ser 
considerados gerais no português do Brasil, com o intuito de não 
sobrecarregar o texto transcrito.  
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A coleta de dados, as entrevistas e os registros audiovisuais, entre outras ações, exigiu 

uma análise minuciosa do material a fim de tentar evidenciar de que forma se estrutura a 

transmissão cultural dentro do contexto e das práticas religiosas de Dona Conceição, e de que 

maneira esta transmissão contribui na construção de uma identidade cultural e religiosa da 

família, assim como da comunidade envolvida no ritual. A chegada e participação nos eventos 

da família, nesses últimos anos, além da aproximação familiar, representou, conforme será 

apresentado, algumas mudanças no ritual, analisadas a partir da noção de interculturalidades e 

de cosmopolitismos presentes.  Com o registro audiovisual foi produzido o documentário 

etnográfico Fé7, com o intuito de mostrar a pertinência das escolhas teórico-metodológicas 

que embasaram o trabalho. 

Para fazer uma etnografia é preciso passar por três etapas. A primeira de formação 

teórica acerca do objeto que se pretende estudar, além da formação ligada diretamente com o 

fazer etnográfico, o que permite chegar na segunda etapa, a do trabalho de campo, com uma 

bagagem conceitual e um olhar mais orientado, talvez mais sensível ao que se deseja estudar, 

sendo capaz, assim, de ver os pequenos detalhes que teriam escapado a um olhar menos 

preparado. O que não quer dizer chegar com ideias prontas ou preconcebidas sobre o que se 

vai achar, e sim disposto, até mesmo, se necessário, a questionar certas teorias. E por fim, a 

terceira etapa, a escrita, que precisa ser ao mesmo tempo sintético e detalhista, para que a 

leitura do trabalho não seja uma enumeração exaustiva de detalhes e fatos inúteis ou 

insignificantes do que se quer retratar. Sem perder de vista que o resultado dessa etnografia 

será sempre um ponto de vista, dentre outros; um que tenta descrever um evento, um 

movimento, um acontecimento com um olhar “consciente”. Sabendo que ela não será nem o 

ponto de vista do “nativo”, daquele que vive, de fato, o que se está estudando, nem o do 

pesquisador no começo de seu trabalho, pois este se transforma ao longo de sua aproximação 

com o seu objeto de estudo. Como nos diz Magnani (2002, p. 17), 

[...] a natureza da explicação pela via etnográfica tem como base um insigth 
que permite reorganizar dados percebidos como fragmentários, informações 
ainda dispersas, indícios soltos, num novo arranjo que não é mais o arranjo 
nativo (mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado por ele) nem 
aquele com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa.  

  

Esse arranjo é como uma espécie de edição e montagem, na forma escrita, do que ficou 

registrado, de qualquer que seja o suporte, na memória, nas anotações, nas fotografias e no 

																																																								
7	Disponível em: < https://youtu.be/rkKXaKOYydA>.	
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registro audiovisual – recurso cada vez mais usado em campo. Podemos dizer que o resultado 

da etnografia, em alguns casos, acaba sendo uma espécie de ficção.  

Os textos antropológicos são eles mesmos interpretações e, na verdade, de 
segunda e terceira mão. Trata-se, portanto, de ficções; ficções no sentido de 
que são ‘algo construído’, ‘algo modelado’ – o sentido original de fictio – 
não que sejam falsas, não-factuais ou apenas experimentos de pensamento. 
(GEERTZ, 1978, p. 25-26) 

  

Por isso, a etnografia escrita da manifestação cultural e religiosa da oferenda à Mãe 

d'Água, praticada por Dona Conceição e sua família, será acompanhada de um documentário 

etnográfico de longa-metragem, por acreditarmos que retratará, provavelmente, com maior 

riqueza de detalhes, não só o ritual, mas o local onde vivem, as relações interpessoais na 

família e suas subjetividades. 

Apesar de iniciarmos a discussão teórica com os conceitos de etnografia desenvolvidos 

por Malinovski (1976), da observação participante, da importância do ponto de vista do 

“nativo” – mesmo sabendo que não existe total neutralidade e objetividade da parte do 

pesquisador –, pretendemos nos aproximar dos antropólogos/etnógrafos ligados a corrente 

chamada de antropologia interpretativa, de Geertz (1978) e de alguns de seus discípulos, tais 

quais James Clifford (2011) e George Marcus (2017), que vão discutir, justamente, a maneira 

como foram escritas as etnografias até o final do século XX, e que de certa maneira perdura 

até hoje, desconsiderando e silenciando a vivência do pesquisador, as dificuldades que 

encontrou e o caminho que percorreu durante a fase de trabalho de campo.  

O objetivo é uma etnografia em que o pesquisador está do lado do outro, tentando 

reduzir, ao mínimo, essa hierarquia criada no imaginário, ouvindo e dialogando com as 

pessoas, construindo, quem sabe, uma etnografia compartilhada. 

Esta dissertação está dividida em quatro seções, além da Introdução e das 

Considerações Finais, sendo que as seções Sexta: preparativos e ritual de reza, Sábado: caruru 

e samba de roda e Domingo: Mãe d’àgua e samba de caboclo correspondem aos três dias da 

festa, e a seção Documentário Etnográfico, ao percurso metodológico. Na seção Sexta, faz-se 

uma breve contextualização de Maragogipe, município do Recôncavo Baiano, onde se 

encontra a família de Dona Conceição, assim como da zona rural de Iriquitiá, local onde 

vivem. Em seguida, para uma melhor compreensão do fenômeno encontrado, apresentamos 

algumas das manifestações culturais e religiosas, iniciando pelo ritual de reza. No Sábado e 

Domingo, detalhamos a festa, como o Caruru, o samba de roda, o culto à Mãe d’Água: a 
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oferenda e seus desdobramentos, experienciados por Dona Conceição e sua família. E, por 

fim, na seção Documentário Etnográfico, o percurso metodológico da etnofilmografia 

realizada. 
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2 SEXTA: PREPARATIVOS E RITUAL DE REZA 

Neste ano de 2017 poucos membros da família puderam chegar em tempo para as rezas 

previstas para sexta-feira, como sempre acontece.  Parte dos rituais de reza foram deixados 

para o dia seguinte. Minha chegada se deu no final da tarde, depois de uma longa viagem, 

devida às condições das estradas que dão acesso à localidade. De qualquer forma, pude estar 

presente para o início dos preparativos para as celebrações. Nesta seção, apresento uma breve 

contextualização da região, dos rituais e da família de Dona Conceição.  

 

2.1 MARAGOGIPE, IRIQUITIÁ E A FAMÍLIA DE DONA CONCEIÇÃO 

Maragogipe (ou Maragojipe) é uma cidade do Recôncavo Baiano, situada no encontro 

do rio Paraguaçu com as baías do Iguape e de Todos os Santos, a 133km de Salvador e 69km 

de Feira de Santana, pelas rodovias BR 324 e BA 026. O município totaliza uma área de 

436km².  Sua população estimada em 2013 era de 45.740 habitantes, distribuída na sede do 

município e nos distritos de Coqueiro, Nagé, Guaí, Guapira e São Roque do Paraguaçu, além 

de outras pequenas comunidades rurais, povoados e arredores, assim dividido desde 1953. O 

município de Maragogipe é constituído por um patrimônio natural de cerca de 30km de 

manguezal, rios, vegetação ribeirinha e praias, assim como um território rural e histórico-

cultural relevante. 

 

 Mapa 1 – Maragogipe no Recôncavo 

    
 Fonte: IBGE (2010) – Mapa da localização do município de Maragogipe. 

 

Com uma extensa zona de ancoradouro e uma localização estratégica, Maragogipe, 

durante o período colonial, se tornou uma importante região de atividades comerciais, 

servindo de entreposto comercial e centro manufatureiro, sendo assim a principal localidade 
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da Capitania do Paraguaçu no final do século XVI. Foi local de intensa extração madeireira, 

do plantio de cana-de-açúcar e da mandioca, com construção de engenhos e casas de farinha. 

No fim do século XIX perde seu lugar central no comércio do Recôncavo Baiano devido a 

construção de linhas férreas, que não abrangeu esta localidade. Atualmente, continua sendo 

uma região de plantio de mandioca e produção de farinha, essencialmente. 

 
Mapa 2 – Maragogipe e seus distritos 
 

 
Fonte: Biblioteca Digital Nacional. Este recorte do Mapa do Distrito da Bahia de Todos os Santos, do 
início de século XVIII, retrata parte do Recôncavo da Bahia, sendo perceptível a visualização de 
Capanema, Maragogipe, Cachoeira, São Félix, Nagé, São Tiago do Iguape, e outros.  
 

A família de Dona Conceição mora num desses povoados, Iriquitiá, habitado 

exclusivamente por eles. Fica no distrito de Guaí, mesmo nome do rio (Guahia, no mapa 

acima), porém conhecido e chamado de Iriquitiá, por conta do riacho, de mesmo nome, que 

passa no local (não visível no mapa, talvez pelo seu tamanho). Vivem, sobretudo, do cultivo 

da mandioca para comercialização e de outras pequenas produções agrícolas, assim como, da 

criação de galinhas e carneiros, que são a base de sua alimentação.  

O município comporta vários quilombos na zona rural, segundo Zagatto (2011), 

reconhecidos e registrados pelo poder público. No entanto, a família de Dona Conceição e 

suas terras não estão incluídos em nenhum desses quilombos. A propriedade, com 120 

hectares de área, foi adquirida oficialmente por Dona Conceição em 1981, por 120 mil 

cruzeiros (ANEXO A), nove anos depois da morte de seu primeiro marido, e ela tem orgulho 
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de dizer que foi com seu dinheiro. Contudo, me contou, que sua família, seus antepassados – 

tem memória do seu bisavô paterno – já moravam e trabalhavam naquelas terras. 

Recentemente, conforme informou, mas não tive acesso aos documentos e nem a data precisa, 

ela fez a divisão das terras entre os filhos. Sendo que atualmente vivem por lá três de seus 

filhos, Ana, Bia e Ita8, assim como alguns de seus netos, que cultivam, também, as terras de 

propriedade de seus irmãos e tios.  

Dona Conceição tem uma família extensa, sendo alguns filhos fruto de seu casamento e 

outros advindos de outras duas relações que teve depois do falecimento de seu marido, em 

1972. Do casamento teve 10 filhos, mas quatro morreram ainda crianças9, tendo, ainda, uma 

gravidez de gêmeos interrompida aos seis meses de gestação. Hoje, com os descendentes e 

cônjuges, este núcleo familiar conta com 69 membros vivos. Da primeira relação, depois da 

morte do marido, teve mais quatro filhos, um deles faleceu na infância. Este núcleo, totaliza 

44 membros vivos.  Da segunda relação nasceram mais dois filhos, tendo um deles também 

falecido ainda criança. Este núcleo compreende cinco membros vivos.  Hoje, Dona Conceição 

vive sozinha na sua casa, mas sua filha Ana e o marido moram numa casa construída a uns 

100 metros da sua. Os outros membros da família que moram no povoado se encontram em 

casas mais distantes. Cheguei a elaborar três árvores genealógicas dos diferentes núcleos 

familiares, no entanto, optei por não as inserir neste trabalho. De fato, para preservar a 

identidade dos membros da família, todos os nomes e apelidos foram substituídos por nomes 

e apelidos fictícios. Tentei, contudo, guardar uma lógica nessas substituições, usando nomes 

de santos, quando era o caso com os nomes assim registrados, nomes e apelidos que poderiam 

ter sidos dados pela família, nomes dados em certas gerações.  

 

2.2 MÃE D'ÁGUA, CARURU E CATOLICISMO POPULAR 

 É preciso, aqui, fazer uma breve incursão nas lendas fundadoras do mito da Mãe 

d’Água no Brasil, assim como, os festejos chamados de Caruru, para os santos gêmeos10 

Cosme e Damião e das rezas católicas que os acompanham. É mais difícil encontrar estudos 

realizados exclusivamente sobre a Mãe d’Água. Autores como Câmara Cascudo (1944), 

Arthur Ramos (1932) e Edson Carneiro (1991), só para citar os mais conhecidos, abordam 

																																																								
8 Para preservar a identidade dos membros da família, todos os nomes e apelidos foram substituídos por nomes e 
apelidos fictícios. 
9A mortalidade infantil no Brasil, na época, era muito alta, ainda mais nas zonas rurais. 
10 Ibeji e Mabaça em Bantu.	
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esta temática, mas não encontrei ainda nenhum trabalho voltado especificamente para esta 

“entidade”, presente em	diferentes	regiões	do	Brasil como, também, na mitologia europeia, 

grega e nórdica em particular, assim como nas mitologias de povos africanos e indígenas, 

mesmo que, segundo Câmara Cascudo (1944), no caso dos indígenas, estas tenham sido 

influenciadas pelos mitos europeus. No caso do catolicismo popular uma vasta bibliografia 

pode ser encontrada, autores como Samain (1977), Queiroz J. (1984) e Higuet (1984), entre 

muitos outros, abordam o assunto em seus estudos. No que diz respeito às festas, cerimônias e 

cultos à Cosme e Damião é possível encontrar estudos mais específicos como os de Roger 

Bastide (1971), Vivaldo da Costa Lima (2005) e Nina Rodrigues (2010).  

 Na mitologia grega, relatada no livro Odisseia, de Homero, escrito no século IX A.C. 

(2002), encontramos a figura da sereia, metade mulher e metade pássaro, que seduzia os 

marinheiros para, em seguida, matá-los. Para os nórdicos e os germânicos esta figura 

fantástica apresentava-se como metade mulher e metade peixe, chamada de Loreley, e seduzia 

os marinheiros para levá-los para as profundezas das águas onde vivia. De acordo com 

Cascudo (1944), esses mitos europeus chegaram ao Brasil na segunda metade do século XIX, 

visto que não aparecem nos relatos de viajantes e cronistas que percorreram o país entre os 

séculos XVI e XVIII. Outrossim, registraram, mesmo que não numa perspectiva etnográfica, 

os mitos de índios brasileiros. Apesar de encontradas nas crenças indígenas, as “Mães” 

(protetoras) de elementos da natureza (do mato, do fogo e da água) não tinham características 

morfológicas propriamente ditas, e eram identificadas com o próprio elemento. Na mitologia 

de alguns povos indígenas brasileiros a criatura que vive nas águas e devora ou mata os 

homens é a Cobra d’Água (Cobra Grande ou Boiúna), mas não apresenta forma humana. 

Existe também, no Amazonas, o mito do Boto que se transforma em homem para seduzir e 

engravidar as mulheres. 

O povo iorubano cultua o orixá Iemanjá11, chamado também de Dona Janaína ou 

simplesmente Janaína, que é Mãe ou Rainha do Mar, que vive nas águas e é protetora 

daqueles que vivem do ou no mar (pescadores e marinheiros), e também mãe de outros orixás, 

mas que originalmente não tinha forma de sereia e, tampouco, era branca. 

O encontro entre essas mitologias e a ‘fusão’ que se seguiu pode ser o início de uma 

explicação, ou pelo menos de uma compreensão  desse fenômeno que é o culto à Mãe 

																																																								
11 Contração do Iorubá de Yèyé omo ejá, que significa Mãe cujos filhos são peixes. O dicionário Houaiss (2006) 
atribui o nome a uma origem Iorubá: iya, "mãe" + naa, "que" + iyin, "honra". 
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d’Água, à Iemanjá12, à Janaína ou a tantas outras denominações encontradas, que tomou uma 

proporção tão grande no Brasil a ponto de ser praticada em todo o território nacional, por 

pessoas de vários credos ou, até mesmo, por aquelas que parecem ou dizem não ter nenhuma 

religião em particular. Mesmo que esse novo arranjo se assemelhe às crenças pagãs presentes 

em povos católicos, ‘condenadas’ pelas instituições religiosas, sua presença e expansão no 

novo mundo foi menos perseguida pela igreja e missionários no Brasil.  

Para Souza (2002, p. 146) “os elementos da cultura dominante de origem europeia, ao 

serem incorporados pelas comunidades afrodescendentes, receberam sentidos por elas 

criados.” Iemanjá é assimilada à várias santas católicas, tais como Nossa Senhora de 

Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da 

Piedade e, até mesmo, à Virgem Maria. Encontramos, além das denominações de origem 

europeia e africana, as indígenas, tais quais Iara ou Uiara – do tupi y-îara, "senhora das águas" 

–, que também lembram as mitologias já citadas. 

Apesar do nome indígena, (do tupi - “ig”: água; “iara”: senhor), a Iara é uma 
personagem criada a partir do imaginário europeu, o qual nos foi legado 
sobretudo pelos portugueses durante o processo da colonização. Segundo 
Câmara Cascudo, a Iara possivelmente se constituiu por meio da aquisição 
de alguns traços das sereias gregas, das quais a nossa personagem folclórica 
teria adquirido o traço do canto irresistível; das sereias do fabulário ibérico 
que, diferentemente das sereias gregas, mulheres pássaros, aparecem sob a 
forma de mulher-peixe, corpo da Uiara; e, sobretudo, de um outro elemento 
mítico bastante popular em Portugal na época, a moura encantada, da qual a 
nossa mãe d’água teria herdado o traço de oferecer às suas vítimas presentes, 
ouros e demais maravilhas e fortunas por meio do canto. Tal hipótese 
sustentar-se-ia, de acordo com Câmara Cascudo, pelo fato de este observar 
que grande parte da população portuguesa que emigrou para o Brasil era das 
regiões do Minho e Alentejo, onde a lenda das mouras encantadas era 
bastante forte. (CASEMIRO, 2012, p.17) 

  

O catolicismo popular no Brasil é encontrado em todo território nacional sendo, 

atualmente,  mais praticada nas zonas rurais, talvez porque nelas o ideal tridentino13, 

reforçado a partir da época imperial, pelos movimentos dos bispos reformadores – e, ainda, 

com o movimento de reforma católica e, mais recentemente, a partir dos anos 40, com o 

movimento litúrgico e a disseminação da nova teologia europeia –, não tenha tido tanto 

impacto quanto nas cidades mais desenvolvidas. Para Higuet (1984, p. 30), “o resultado 

																																																								
12 Essa denominação é mais recente na família de D. Conceição, talvez influenciada por alguns membros que são 
adeptos do candomblé e, provavelmente, pela difusão midiática do presente de Iemanjá em Salvador, no Rio 
Vermelho. 
13 Autoafirmação da Igreja como sociedade universal de salvação contra as diversas formas de individualismo e 
subjetivismo que se faziam sentir fortemente no limiar da Idade Moderna” (AQUINO, 2018). 
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(desses movimentos) foi a prática privatizante do catolicismo: estabelecimento de relações 

diretas e pessoais com os santos no sentido de obter deles a proteção durante esta vida e 

méritos para a vida depois da morte.  

De fato, uma das características mais marcantes do catolicismo popular é a devoção aos 

santos. Para tanto, a figura do intermediário, a autoridade eclesiástica, não é indispensável 

para a devoção e para o culto ao santo protetor. Uma ligação direta é estabelecida entre o 

crente/fiel e ‘seu’ santo protetor. Ele se dirige diretamente ao santo lhe pedindo graça e 

proteção, e pratica seu ato de culto sem a necessidade de uma autoridade suprema, ligada à 

igreja. Nem mesmo à figura do rezador/rezadeira, importante na prática do catolicismo 

popular, é imposto um reconhecimento pelas instituições religiosas. A esta é concedida a 

autoridade a partir do reconhecimento da comunidade onde ocupa esse lugar. Este papel é 

geralmente preenchido por mulheres, no entanto, não é raro encontrarmos homens ocupando 

este ‘cargo’.  

Outra característica do catolicismo popular é a “constelação devocional”, um conjunto 

de práticas que permitem justamente aos devotos reforçar esta ligação direta com os santos, 

por intermédio de orações, novenas e cuidados com os santos, exercidas de forma individual 

ou coletiva nas festas, nas procissões e nas romarias, numerosas no Brasil, sendo, atualmente, 

a romaria de Bom Jesus da Lapa  uma das mais frequentadas. Para Higuet (1984, p. 24), “o 

catolicismo popular seria, então, um dos sistemas de tradução do catolicismo dentro de 

condições concretas de vida humana, com seu universo simbólico, sua linguagem e sua 

gramática próprias”. Bastide (1971, p. 481) acrescenta, ainda, que:  

Cada família se entrega à “guarda” de um santo, mas, por outra, há santos 
especiais aos quais ela recorre, para fazer chover em caso de seca, como 
Santa Luzia ou S. José, para curar mordidas de cobra, como S. Benetido, ou 
contra bichos venenosos, como S. Roque, para ser feliz no parto, como santa 
Margarida, etc.  

 

Neste contexto não é difícil entender a grande devoção aos santos Cosme e Damião, que 

protegem e curam os doentes e necessitados, tanto espiritual quanto corporalmente. Nas 

devoções à Cosme e Damião sempre são lembrados seus irmãos Doú, Alabá, Crispim, 

Crispiniano e Talabi. No encontro e fusão de religiosidades operadas no Brasil, que 

chamamos de sincretismo, os santos Cosme e Damião foram associados às divindades 

africanas infantis “Ibejis”, que também são irmãos gêmeos. Por isso, a devoção aos santos em 

famílias onde nascem gêmeos é ainda mais forte. Para Querino (1988, p. 35), “destarte não 
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teve o africano dificuldade em encontrar uma como semelhança entre as divindades do culto 

católico e os ídolos do seu fetichismo, conforme o poder milagroso de cada um”.  

Nas festas consagradas à Cosme e Damião, assim como aos Ibejis, distribuem-se doces, 

bombons e comida, o caruru. Como dito anteriormente, o caruru além de ser uma comida 

típica da culinária afro-brasileira é, também, o nome dado à festa, na qual é servida tal iguaria. 

Também chamada de “caruru de sete meninos”14, por conta dos sete irmãos. Festa na qual, 

visivelmente, podemos observar o encontro entres religiosidades judaico-cristãs e africanas, 

ou melhor dizendo, afro-brasileiras. Para Bastide (1971, p.482):  

A festa das crianças, no Estado da Bahia, celebrada sob a égide de São 
Cosme e São Damião, comporta o sacrifício de aves; a mistura do sangue 
com vinho e mel (enquanto as aves sacrificadas são colocadas no altar 
doméstico, perto das imagens dos santos, essa bebida circula entre os 
convidados); o repasto em comum, enfim, até o nascer do sol, uma 
alternância de preces católicas e de danças profanas (sambas).  

 

É preciso ressaltar, que na descrição acima Bastide dá a entender que os animais 

sacrificados são colocados sem preparo no altar, e que os convidados bebem da mistura de 

sangue com vinho e mel. Porém, não encontramos outros relatos desse tipo nas fontes 

pesquisadas; eu mesma, frequentadora de carurus desde minha infância, nunca presenciei tal 

evento. Contudo, fica clara a religiosidade compartilhada. Tavares (1951, p. 145), citando 

Vieira Fazenda, também fala desta religiosidade compartilhada: 

Vieira Fazenda mostra quanto é antigo o culto de Cosme e Damião no 
Brasil, lembrando que a mais antiga igreja nestes rincões construída, na 
cidade de Igaraçu, em Pernambuco, é dedicada aos dois santos gêmeos. [...]. 
Isso quanto às origens européias da devoção. No que se refere ao ramo 
africano, sabe-se que foram os nagôs que nos trouxeram os seus gêmeos, 
Ibeji, transformados numa das maiores tradições vivas das populações 
baianas, especialmente.  

 

Veremos que estas práticas, cultos e devoções fazem parte da identidade religiosa da 

família de Dona Conceição, devota de São Cosme e São Damião, de Santo Antônio e de 

tantos outros santos sob a proteção da Dona das Águas. E, é “oferecedora” de caruru para 

																																																								
14 Essa denominação vem da relação dos setes irmãos que representam a família dos “Cosmes”. São eles, Cosme 
e Damião (católicos, martirizados, médicos, curavam doentes), Doum (da tradição africana, irmão que nasce 
após os gêmeos Ibejis), Alabá (da tradição africana, irmão que nasce após Doum) Crispim e Crispiniano 
(católicos, irmãos, martirizados), Talabi (africana, menina que nasce empelicada, envolvida na bolsa amniótica 
que não se rompeu nem antes, nem durante o parto). Lima (2005, p. 22) observou que a inserção da Talabi na 
roda “segue uma seriação que se propõe lógica, alusiva ao sagrado número sete”. 
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Cosme e Damião e para Crispina e Crispiniana15, por conta das diversas barrigas de gêmeos 

que teve. 

 

2.3 PRELUDE TEÓRICO À ETNOFILMOGRAFIA 

Em 2015, na entrevista com Dona Conceição, para finalizar o documentário Presente da 

Mãe d’Água, ela contou com detalhes como tinha se dado sua aproximação com a 

religiosidade e com o presente para a Dona das Águas – ligada à fertilidade, ao papel da 

mulher/mãe, enquanto gestadora e protetora de seus filhos, mas também à beleza, à vaidade e 

aos caprichos, traços, supostamente, femininos. Os presentes oferecidos permitem, assim, 

além de agradecer por sua proteção, conseguir sua benevolência.  

 

Figura 1 – Dona Conceição 

 
Fotógrafo: Talbert Igor (2016). 

 

Estas manifestações aparecem em relatos de Edison Carneiro (1991, p. 44), que afirma 

que “há, no mito da Mãe d’Água no Brasil, uma condensação de influências diversas, 

																																																								
15 Feminino de Crispim e Crispiniano, e nome dado a duas filhas gêmeas de Dona Conceição. 
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principalmente africanas (Iemanjá)”. Ou em Arthur Ramos (1932, p. 36), que registrou “nos 

candomblés de caboclo na Bahia, [...] os nomes de Sereia do Mar, Princesa do Mar, Dona 

Janaína, Dona Maria, etc., todos dados à Mãe d’Água.” Também em Pierre Verger (1999), em 

Notícias da Bahia-1850. Porém, um dos relatos mais impressionantes, embora romantizado, 

mas sem perder o embasamento etnográfico, seja o de Jorge Amado (1995), no livro Mar 

Morto.  

Em todas as visitas feitas à Dona Conceição, ou durante os registros dos presentes em 

2016 e 2017, aproveitei para entrevistar ou simplesmente conversar com outros membros da 

família para obter mais informações ou outras lembranças sobre a oferenda. Foi interessante 

notar que todos contam o início dessa manifestação cultural e religiosa como se a tivessem 

vivido ou presenciado. A história tinha se tornado o mito fundador da crença, da religiosidade 

da família, que continua forte até hoje com novos arranjos e os novos acontecimentos em 

torno do local onde é depositado o presente – um braço do rio Iriquitiá que corre perto da casa 

de Dona Conceição. Esta vivência fortalece assim o mito, que segundo Morin (1986, p. 150): 

(...) são narrativas que descrevem a origem do mundo, a origem do homem, 
o seu estatuto e a sua sorte na natureza, as suas relações com os deuses e os 
espíritos. Mas os mitos não falam só da cosmogênese, não falam só da 
passagem da natureza à cultura, mas também de tudo o que concerne a 
identidade, o passado, o futuro, o possível, o impossível, e de tudo o que 
suscita a interrogação, a curiosidade, a necessidade, a aspiração. 
Transformam a história de uma comunidade, cidade, povo, tornam-na 
lendária, e mais geralmente tendem a desdobrar tudo que acontece no nosso 
mundo real e no nosso mundo imaginário para os ligar e os projetar juntos 
no mundo mitológico.  

 
 As crenças em um passado imaginado, comum a todos, orientam os indivíduos na 

história de formação da sua coletividade e preenchem de significados suas identidades, 

criando fortes laços de pertencimento ao grupo, à comunidade, aqui formada pela família de 

Dona Conceição. Para Roger Bastide (1971, p. 401) “as crenças supersticiosas camponesas, 

sejam católicas ou índias, africanas ou europeias, não flutuam no ar; já vimos que as 

representações coletivas têm necessidade de se fixar num grupo, numa instituição carnal, para 

viver”.  

Exemplo disso é a maneira como Dona Conceição vê sua aproximação com outras 

formas de cura; ela conta que quando era adolescente, “mininota” como diz ela, com seus 13 

ou 14 anos, se encontrava bem doente, sendo levada para o hospital onde fizeram vários 

exames (ela não lembra quais), mas não obtiveram resultado. Os médicos não conseguiam 
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achar o que ela tinha e muito menos curá-la. Ela continuava doente, fraca e com fortes dores 

no corpo e na cabeça. Uma de suas tias, Joaquina Conceição, irmã de sua mãe e sua madrinha 

também, que frequentava um Candomblé de Caboclo – numerosos na região –, pediu 

permissão para levar a sobrinha/afilhada até o terreiro de sua Mãe de Santo16, Mãe Mariinha 

(Maria Fagundes). O Candomblé de Caboclo é uma religião afro-brasileira que cultua, além 

dos Orixás, os Voduns e/ou Inquices (espíritos dos ancestrais), espíritos ameríndios também 

chamados de “entidades”, “catiços” ou “caboclos”. É o encontro das tradições bantus e 

indígenas. Braga (1999, p. 164) afirma que “trata-se de uma variante do candomblé que 

incorporou um número considerável de elementos da cultura religiosa indígena, e de outras 

práticas religiosas como, por exemplo, o espiritismo popular. E nos lembra que 

para a descaracterização da religião indígena, sabemos que ocorreu, de 
maneira substancial, até certo ponto rígida, à sua orientação catequética, sem 
falar da influência cristã a que estiveram expostos ou submetidos mais 
recentemente em decorrência da presença de missionários, católicos ou 
protestantes, perto ou dentro de suas aldeias. Ao trabalho sistemático dos 
missionários, foram se somar os contatos com as populações rurais já 
profundamente marcadas por uma espécie de catolicismo popular bastante 
distanciado dos dogmas da religião católica apostólica romana. (BRAGA, 
1999, p. 152-153) 

 

Os povos Bantus cultuavam seus ancestrais. Ao chegarem no Brasil começaram a 

cultuar “os donos da terra”, os que aqui estavam antes deles, os índios ou caboclos como 

foram chamados desde o início. Roger Bastide (1971, p.250) diz que os Bantus 

acreditam em espíritos, porém esses espíritos estão ligados às florestas, aos 
rios, ou às montanhas de seus países; estão presos aos acidentes geográficos, 
aos pântanos, às grutas e não podem migrar como os homens, são deuses 
locais. O Banto, passando para a América, deixou atrás de si, além de seu 
território, os espíritos que o povoam. O que conservou foi apenas a 
mentalidade animista e, chegando numa terra nova, que estava, ela também, 
povoada de espíritos, devia, ao mesmo tempo que era obrigado a aceitar o 
novo território em que devia viver, aceitar também forçosamente seu duplo 
sobrenatural.  

 

Os pais de Dona Conceição, católicos praticantes, devotos de Santo Antônio17, não 

acreditavam que o candomblé e seus rituais poderiam curar sua filha. Dona Conceição conta 

que seu pai não concordou, inicialmente, com a proposta de sua cunhada, mas ela conseguiu 

																																																								
16 Entidade suprema nos Candomblés, guia espiritual, também chamada de Ialorixá quando mulher ou 
Babalorixá quando Pai de Santo, na tradição Iorubá. 
17 Dona Conceição herdou os santos do pai, que compõem seu altar hoje, juntos a uma imagem de Iemanjá e 
Cosme e Damião, que ela cultua também por ter tido três barrigas de gêmeos. Seu altar, e o que encontramos 
nele e o que representa, será melhor detalhado numa outra parte do trabalho. 
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convencer sua mãe a deixá-la levar a menina doente para uma consulta com a Mãe de Santo. 

Uma consulta é o momento em que a Mãe ou o Pai de Santo recebe a pessoa no seu terreiro e 

joga os búzios para descobrir o(s) santo(s)/orixás ou caboclos que regem e protegem a pessoa, 

e, assim,  indicar os rituais que deverão ser realizados, se preciso, para o bem-estar da pessoa. 

Na ocasião da consulta de Dona Conceição à Mãe de Santo, depois de realizado o jogo 

de búzios, esta lhe diz que ela tem o Caboclo Marinho18, e que precisava cuidar dele. Dona 

Conceição falando do momento vivido, diz:  

Chegou lá, quando fez a consulta lá, com a mãe de santo, a mãe de santo 
disse que eu tinha santo. Era caboclo que eu tinha. Aí ela começou a cudiá 
(cuidar) de mim, fez trabalho lá, fez cariru19. E aí, eu fui miorano, miorano, 
(melhorando) fiquei boa. Fiquei boa e meu pai ainda num (não) queria 
aquerditar (acreditar). Mas a derpois (depois) ele se conformou. (informação 
verbal)20. 

 

Roger Bastide (1971, p. 399-400) explica que “as pessoas que recobrarem a saúde 

devem pagar suas dívidas de reconhecimento organizando, em seguida, no candomblé, uma 

dança ritual”. Dona Conceição passou a frequentar o terreiro, ajudar nas obrigações e a cuidar 

do seu caboclo. Ana Ritta Machado (2014, p. 51-52) explica que “o objetivo da obrigação é 

aplacar as forças negativas, que originam as tragédias e aliar-se às forças benignas, que 

poderão ampliar a ventura, evitando situações trágicas, como a morte prematura, os danos e as 

perdas materiais.” 

As três primeiras gravidezes de Dona Conceição foram “barrigas de gêmeos” e por isso 

sua Mãe de Santo lhe disse que ela tinha que fazer o caruru21. Dona Conceição lembra:  

Cada barriga de gêmeo que eu tinha, que eu sempre frequentava a casa dela, 
nera (não era)? Ela mandava fazer um carirú [caruru], pá [para] São Cosme. 
E aí eu fazia. Depoij [depois] nasceu uma e ela disse pá fazer pá São Cosme 
e quando nasceu a outra ela disse pá fazer pra Crispina e Crispiniana [....] eu 
continuei a fazer em casa e intché [até] hoje eu faço em casa. (informação 
verbal)22. 

 

Ela conta que começou a dar o presente para a Dona das Águas quando viu uma menina 

nadando no rio onde a Mãe de Santo fazia suas obrigações. Não lembrava exatamente a data, 

																																																								
18 O caboclo Marinho é ligado ao orixá Ogum, nos terreiros de candomblé. Os caboclos são tidos como seres 
encantados advindos das culturas indígenas brasileiras que se misturaram aos encantados de origem africana e, 
aqui no Brasil, fixaram-se no imaginário do povo negro-mestiço pertencente ao candomblé” (MARCOS, 2013). 
19 Cariru/caruru é usado aqui para falar da comida preparada com os animais sacrificados para a oferenda. 
20 Entrevista concedida por D. Conceição em 07 de fevereiro de 2016 (APÊNDICE A). 
21 O caruru será mais detalhadamente explicado em outro capítulo.  
22	Entrevista concedida por D. Conceição em 07 de fevereiro de 2016 (APÊNDICE A).	
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mas lembra que foi pouco tempo depois de começar a frequentar o terreiro. A Mãe de Santo 

disse que a menina era a Dona das Águas e que como tinha se apresentado para ela, Dona 

Conceição teria que “frequentar, dar presente” (informação verbal). Assim, iniciou a 

obrigação de Dona Conceição ligada à Dona das Águas.  

Ela conta ter visto esta menina em outras ocasiões. Mas, não foi a única a tê-la visto. 

Luís, seu neto, filho de Crispiniana, que quando criança era bastante cético com as crenças da 

família, conta (APÊNDICE C) que na adolescência quase morreu afogado e nessa ocasião viu 

a menina no fundo do rio e, a partir daí, passou não só a acreditar, mas também a participar 

ativamente do presente. Todos da família concordam, assim como ele, que Luís tem a 

obrigação de dar presente para a Mãe d’Água, pois ela se apresentou a ele também e, 

sobretudo, porque não o levou para o fundo do rio, nas duas ocasiões em que ele quase 

morreu afogado. A primeira vez, conforme contou Ana na entrevista (APÊNDICE B), Luís 

ainda era bebê e quase se afogou enquanto ela lavava a roupa no rio. É interessante citar todo 

trecho da entrevista, pois além de contar como essa relação com a obrigação se constrói, 

mostra, também, como ela participa no fortalecimento do mito:  

[...] ele quando tava piqueno... eu fui pro rio, lavava roupa, pegava água, 
tudo lá. Quando é um dia, esse minino cai. Denda água, ai, eu me lembrei de 
um, tipo assim, parece que eu fiquei durmente. Num pude pegar o minino. 
Se não fosse a minha irmã, ele tinha morrido. Ele rodava, rodava, rodava e 
as mãos assim ó (faz gestos em círculos com as mãos). E eu só olhano 
(olhando), assim ó (ela se debruça pra frente), só olhano, sem pegar! A 
minha irmã que se jogou na água, (ar)rancou o dedo... a unha do pé saiu 
certinha na pedra, mas pegou! Quando é um dia ele quase morre afogado. 
Outro dia ele passou e disse assim: 

- Mãe, eu tô veno (vendo) uma minina, dos cabelo verde. Uma minina dos 
cabelo verde, eu tô veno ali!  

- Cadê minino, essa mininina dos cabelo verde? 

- No meio do poço. 

Inclusive desse poço onde bota o presente. Entendeu? Que o povo antigo, os 
que veio de antigo... eu mesmo nunca vi. Mas os antigo, diz que já viro 
(viram) até samba dentro desse rio. Dentro desse lugar, já viro. Samba de 
Viola, e de tudo assim, o povo já viu dentro desse rio. Eu mesmo nunca vi, 
maje tamém num foi no meu tempo, eu tenho cinquenta e dois ano, num sô 
(sou) mais nova, mas isso foi muitcho mais ano ainda. Num sei quantos ano 
tem, mas foi muito tempo. Então, o que eu alcancei aí, foi isso aí! Só os 
samba, os presente que né só aqui, outras pessoa também que vem participar, 
botar, aqui nesse mesmo lugar. Aí esse minino caiu nesse rio (pausa maior, 
respira fundo). Minha irmã pegô. Ai, como te disse, ele viu a minina. 

- Mãe, eu tô veno a minina. 

- Cadê a minina, minino? 

- No meio do rio! No meio do rio! No meio do rio! 
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Ele que via, eu num via. Ele disse que era a minina do cabelo verde. Que o 
cabelo era verde. Eu disse, intão é a Iemanjá que se apresentou pra ele, do 
cabelo verde. Aí, passado uns dias... a moça da mesa23, que abre mesa, falou 
que era Iemanjá. Que ele tem Iemanjá e que ele tinha que participar desse 
presente pra ela todo ano, porque senão ela ia levar ele. Ele ia morrer 
afogado. E antes disso, duas, três veze, ele quase morre mesmo. Afogado. 
(informação verbal)24. 

  

Durante sete anos Dona Conceição acompanhou as atividades do terreiro, e todos os 

anos dava seu presente para a Dona das Águas e o Caruru de Cosme e Damião e Crispina e 

Crispiniana25.  Sete anos é o tempo de obrigação de um iniciado para tornar-se Egbomi26, 

etapa a partir da qual ele mesmo cuida de seu(s) santo(s)/orixá(s), podendo, em certos casos, 

tornar-se Mãe ou Pai de Santo e abrir seu próprio terreiro. Dona Conceição nunca usou o 

termo para se referir a sua situação, mas na entrevista relata:  

(...) e ai eu fiquei fazeno (fazendo) obrigação lá na casa dela, da Mãe de 
santo, quando interô (inteirou) sete ano, ela disse Filiciana, tá bom, já interô 
sete ano que você dá cariru aqui na minha casa, agora tem que dar na sua 
casa. Aí eu passei por fazer em casa. (informação verbal)27 

 

Dona Conceição vive até hoje no mesmo local. Até dois anos atrás sua filha Ana, com o 

marido Antônio e o filho Zé, moravam com ela. Ana e seu marido construíram uma nova 

casa, a aproximadamente uns cinquenta metros da casa da mãe. Zé mora num pequeno quarto, 

construído do lado da casa de Dona Conceição. Na localidade vivem, ainda, suas filhas Ita e 

Cati, a mais nova, com seus respectivos maridos e filhos. Cris, Betinha e Tonho, e uma parte 

de seus filhos, vivem no Mocambo, zona rural da ilha de Itaparica, no município de mesmo 

nome. Um outro filho, João, vive com sua família em São Paulo, para onde se mudaram há 

mais de 20 anos. Desde 2013 frequento a oferenda de Dona Conceição, e são os únicos que 

nunca vi. Todos os outros filhos, netos e bisnetos sempre estão presentes na ocasião.  

Já faz alguns anos que Dona Conceição decidiu oferecer o Caruru ao mesmo tempo que 

a oferenda para a Mãe d’Água, no dia 2 de fevereiro (ou no final de semana subsequente), 

reduzindo os custos e possibilitando que familiares se organizem para estarem presentes. 

																																																								
23 Provavelmente a Mãe de Santo. 
24	Entrevista concedida por Ana em 06 de fevereiro de 2016 (APÊNDICE B).	
25 É assim que a família denomina a festa, pois foram os nomes dados às filhas gêmeas de Dona Conceição. O 
casal de gêmeos da primeira barriga não sobreviveu ao parto. 
26 Egbomi, ebonme, ebome, ebomi ou ebomim é um adepto do candomblé que já cumpriu o período de iniciação 
na feitura de santo, já tendo feito a obrigação de sete anos odunjê. Esta terminologia é sobretudo utilizada nos 
candomblés Nagôs. 
27	Entrevista concedida por D. Conceição em 07 de fevereiro de 2016 (APÊNDICE A).	
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Inicialmente, era feito no mês de setembro, época do ano que tradicionalmente se faz o 

Caruru de sete meninos.  O Caruru é sempre precedido de rezas católicas e seguido de Samba 

de Roda, tradição mantida na família até os dias atuais.  

Ao começar o estudo da oferenda dada à Dona das Águas fui tentada a falar em 

sincretismo, visto que estamos na presença de uma manifestação religiosa na qual é possível 

identificar influências de diferentes credos embora fora do contexto estruturante de uma 

religião definida, apesar de que, se indagados, os membros do grupo responderão que são 

católicos. Nesta situação, o conceito de sincretismo não abrange de maneira satisfatória o 

fenômeno identificado nesta comunidade. Estamos frente à uma manifestação religiosa que 

estrutura culturalmente a família e a comunidade em questão. A ideia de hibridismo cultural, 

desenvolvida, entres outros, por Peter Burke (2003), me parece muito mais adequada para dar 

conta do “caldeirão cultural”28 encontrado nas manifestações desta família. Entende-se por 

hibridismo cultural, o processo de “mistura”, encontro de diferentes matrizes culturais. 

De fato, quando falamos de sincretismo procedemos à uma redução do conceito, na 

maioria do tempo relacionamos ao sincretismo religioso, perdendo assim uma visão mais 

ampla do fenômeno. No Brasil se fala muito em sincretismo religioso ao tratar das religiões 

afro-brasileiras, enfatizando a ideia que este acontecimento tenha se desenvolvido de maneira 

“natural” ou não agressiva, tentando minimizar a coerção sofrida nesse processo.  

No caso das manifestações culturais observadas na família de Dona Conceição, ligadas 

ao presente à Dona das Águas e ao Caruru, foi possível identificar traços de várias culturas, 

além da católica. Inicialmente, nas próprias denominações29 à entidade cultuada, já que de um 

lado a “dona das águas” ou “mãe d’água” sugere tradução do termo mami wata do 

vocabulário pidgin-english, de uso corrente no golfo da Guiné. Por outro lado, “Janaina” é 

atribuída uma origem nagô, assim como “Iemanjá”, como explicado anteriormente. Outras 

denominações são encontradas nas representações indígenas da Mãe d’Água, apesar de não 

utilizadas pela família.  

Atualmente, a festa, da qual falaremos mais adiante, dura entre dois ou três dias. Os 

preparativos, que antecedem o presente propriamente dito, começam com rezas católicas 

																																																								
28 Título utilizado como metáfora dos Estados Unidos, numa peça de teatro apresentada em Nova York, em 
1908 (BURKE, 2003). O tradutor do texto de Peter Burke não indica o termo utilizado em inglês, que ele 
traduziu por “caldeirão cultural”, estamos supondo que se trata de “melting pot”. 
29 Os membros do grupo usam indistintamente as apelações atribuídas à entidade cultuada; contudo, o termo 
Iemanjá é o que menos se ouve, sendo talvez de introdução mais recente. 
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entoadas pelo rezador30 em língua portuguesa, falada no Brasil e, por vezes, também em 

‘latim’, e respondidas, nesse caso, também em latim, em frente a um altar em que é possível 

identificar símbolos da religião católica como São Cosme e São Damião, Jesus crucificado, 

Santo Antônio31 e símbolos afro-brasileiros, incluindo a figura de uma sereia e de um caboclo. 

No dia seguinte faz-se a matança32 para a oferenda e o Caruru; neste momento, a influência do 

candomblé é totalmente perceptível. No entanto, não podemos deixar de lembrar que nas 

tradições judaico-cristãs também se praticava o sacrifício de animais. A matança é seguida do 

samba para Cosme e Damião e Crispina e Crispiniana, durante o qual alguns entram em transe 

místico e recebem seus respectivos caboclos. No final da tarde, depois de preparada as 

comidas, é servido o caruru. À noite, o Samba de Roda dura até altas horas terminando por 

volta de três da madrugada. No dia seguinte, acontece o ritual da oferenda durante o qual são 

tocados33 e cantados sambas denominados de caboclo34. Dona Conceição recebe o seu caboclo 

e, eventualmente, outros participantes também recebem suas entidades. A diversidade e 

riqueza linguística encontrada e essa sucinta descrição da manifestação cultural explica os 

motivos que me levam a falar em hibridismo cultural no caso que nos ocupa. Poderíamos até 

falar de “crioulização”, no sentido usado por Burke (2003, p. 62) quando afirma: “pode-se 

dizer a mesma coisa a respeito do Brasil, onde diferentes culturas africanas se fundiram e se 

mesclaram com tradições nativas e portuguesas e produziram uma nova ordem.”  

Embora o conceito de hibridismo cultural tenha sido desenvolvido para pensar 

sociedades pós-modernas, se olharmos para a história da humanidade não é difícil demonstrar 

que todas as culturas são de certa forma híbridas, resultantes, todas elas, de contatos, trocas, 

conflitos, integração, adaptação, bem-sucedidos ou não, entre diferentes povos. Para Said 

“todas as culturas estão envolvidas entre si, nenhuma delas é única e pura, todas são híbridas e 

heterogêneas” (apud Burke, 2003, p. 53). Este conceito pós-colonialista vem contrapor-se 

justamente à ideia de pureza, de superioridade de uma cultura em relação a outras. Bhabha 

(2010) chama de “entre-lugar” o local onde as culturas se chocam, disputam espaços, num 

constante jogo de resistência e adaptação, mas sem real hegemonia de uma delas. Este espaço 

fornece a possibilidade de elaboração de estratégias de subjetivação – individual ou coletiva – 

																																																								
30 Uma das figuras do catolicismo popular no Brasil, especialmente chamado e contratado para a ocasião. Figura 
muito respeitada na comunidade, que continua usando o latim dos rituais da igreja católica. 
31	Dona Conceição conta que os santos católicos eram do avô de seu pai.	
32 Chama-se de matança o sacrifício de animais (galinhas, galos, carneiros) que servirão de oferenda para a 
entidade e de refeição servida aos participantes do ritual e demais convidados. 
33 Os instrumentos tocados são atabaque, pandeiro, triângulo e agogô. 
34 Samba tocado para cultuar as entidades, os caboclos incorporados.  
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que fazem surgir novos signos de identidade e estruturas de sociedades/comunidades. Este 

espaço proporcionou a emergência de indivíduos “cosmopolitas”, cidadãos do mundo, 

capazes de transitar e optar por várias culturas (APPIAH, 1999).  São os signos de identidade, 

próprios à família de Dona Conceição, e a estrutura da comunidade formada por ela que serão 

interessantes de se observar e retratar na etnografia da festa.  

Canclini (2005) considera o hibridismo como um processo intercultural, de diálogo 

entre diversas culturas, tornando possível a tolerância e até aceitação das diferenças culturais. 

Para este autor “a interculturalidade remete à confrontação e ao entrelaçamento, àquilo que 

sucede quando os grupos entram em relação e troca. [...] interculturalidade implica que os 

diferentes são o que são, em relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos” 

(CANCLINI, 2005, p. 17). Diferente de Bhabha (2010), que vê o hibridismo como resultado 

justamente do embate entre culturas, como resposta ao discurso hegemônico e não uma 

simples adaptação e ressignificação cultural. Além dessas ideias – interculturalidade e 

multiculturalidade –, Hall (2003, p. 74) sugere que 

o hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados 
com os “tradicionais” e “modernos” como sujeitos plenamente formados. 
Trata-se de um processo de tradução cultural, agonístico uma vez que nunca 
se completa, mas que permanece em sua indecidibilidade. 

 
A tradução cultural, termo tomado de empréstimo da linguística, é justamente o 

resultado de encontros culturais que produzem formas novas e híbridas. No entanto, é 

importante notar que Hall (2003) utiliza o conceito aplicando-o para leitura de fenômenos 

atuais, de indivíduos pós-modernos. Como dito anteriormente, podemos falar de hibridismo 

cultural desde o início das civilizações. “Hoje, pelo contrário, estamos preparados para 

encontrar hibridização quase que em toda parte na história. Práticas híbridas podem ser 

identificadas na religião, na música, na linguagem, no esporte, nas festividades e alhures” 

(BURKE, 2003). E assim, suas consequências podem ser analisadas.  

Hall (1998, p. 89) argumenta que “as pessoas pertencentes a essas culturas híbridas têm 

sido obrigadas a renunciar ao sonho ou à ambição de redescobrir qualquer tipo de pureza 

cultural “perdida” ou de absolutismo étnico”.  Será mesmo que esta é a busca dessas pessoas, 

ou não será o olhar externo do pesquisador que levanta este tipo de análise? No caso da 

família de Dona Conceição e da comunidade observada este tipo de questionamento não 

aparece em momento algum, justamente porque este processo de hibridização já faz parte de 

um passado que não se questiona mais. O processo de hibridismo cultural já foi internalizado 



36	
	

há muito tempo; talvez por isso a hibridização atual, que ocorre com o contato com a 

globalização, acontece de maneira aparentemente não conflituosa. Para Canclini (2005), é nas 

relações que temos uns com os outros que aprendemos a ser interculturais. Essas novas 

“formas de hibridização entre o tradicional e o moderno, o culto e o popular, entre músicas e 

imagens de culturas distantes nos tornam, a todos, sujeitos interculturais” (CANCLINI, 2005, 

p. 201-202). 

Para Burke (2003, p. 114) “quando ocorrem encontros e trocas culturais, um período de 

relativa fluidez (“liberdade” no caso de você aprovar, “caos” no caso de desaprovar) é 

rapidamente seguido por um período em que o que era fluido se solidifica, congela e vira 

rotina e se torna resistente a mudanças posteriores”. Contudo, a hibridização é um processo 

em constante evolução em que novos contatos culturais levam a novas hibridizações que 

passarão por uma ou mais das reações a estes contatos, o que segundo Burke (2003) podem 

ser a aceitação, a rejeição, a segregação e a adaptação.  

É importante ressaltar que para Burke tanto o conceito de sincretismo quanto o de 

mistura e o de hibridismo não vê o agente humano como ator consciente destes processos. 

Contudo, a ideia de tradução cultural ou de apropriação leva em conta o agente humano como 

responsável consciente. Na realidade não é possível distinguir, de forma tão absoluta, entre 

hibridismo, tradução cultural ou apropriação – e tantos outros conceitos usados para se 

reportar ao encontro/fusão de culturas –, como também fica difícil distinguir claramente o 

papel do indivíduo dentro do grupo ou da influência do grupo sobre indivíduo. Esse debate 

sobre a presença do indivíduo e seu lugar na conformação do social está desenvolvido não só 

na filosofia como na ciência política. Appiah (1999) faz uma descrição do que é um 

“muambeiro cultural”, que ele chama de cosmopolitismo enraizado, aquele que cria elos entre 

diferentes culturas, sendo assim um dos fatores não violentos e não coercitivos de contato e 

fusão entres estas, diferentemente das migrações forçadas – refugiados ou tráfico negreiro. O 

uso de “muambeiro” aqui se despe de toda sua carga pejorativa para significar aquele que 

permite esse contato, essa troca e esse vai e vem entre as culturas. 

É neste âmbito que surge o conceito de interculturalidade, apropriado para apontar 

propostas de convívio democrático entre diferentes culturas, numa busca de acomodação entre 

elas sem negação de suas diversidades, mas “fomentando o potencial criativo e vital resultante 

das relações entre diferentes agentes e seus respectivos contextos” (FLEURI, 2005). 

Analisando pelo prisma da interculturalidade os sujeitos tornam-se atores sociais de seu 

destino cultural. Num contexto de globalização que vem realçar a diversidade cultural do 
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mundo e, também, revelar a necessidade de diálogo e de negociação, Canclini (2005) traz a 

ideia do “cultural” como processos que permitem a grupos expressarem imaginariamente o 

social e construirem a interação com outros grupos evidenciando suas diferenças. Ele também 

utiliza o termo de hibridação para dar conta, de maneira mais ampla, desse encontro e troca 

entre culturas, pois “a palavra hibridação aparece mais dúctil para nomear não só as 

combinações de elementos étnicos ou religiosos, mas também a de produtos de tecnologia 

avançadas e processos sociais modernos ou pós-modernos” (CANCLINI, 2013, p. XXIX). 

Nesse sentido, é possível afirmar que de certa forma nos tornamos uma espécie de 

mediadores no nosso local de pesquisa, no processo de globalização e de desenvolvimento 

tecnológico. Afinal, quando estamos em campo com nosso equipamento de filmagem de 

tecnologia avançada, com acesso à internet e com a possibilidade de mostrar as imagens 

filmadas em nosso computador logo após tê-las registrado, nossa posição de indivíduo global, 

híbrido e intercultural nos traz para le devant de la scène e alimenta este diálogo entre 

diversas culturas e modos de representação. Na casa de Dona Conceição tem uma pequena 

televisão, que aparentemente foi adquirida há muito tempo, mas só quando levei uma cópia 

em CD do documentário de 2015 é que me dei conta de que ela não tinha como reproduzi-lo. 

Mesmo os mais jovens, mais familiarizados com certas tecnologias, nem sempre puderam ter 

contato direto com elas. O fato de se verem na televisão, ou melhor dizendo, numa tela, no 

caso de computador, desencadeou várias discussões sobre essa tecnologia e seu uso. Segundo 

Reis (2004, p. 255), 

o universo simbólico que envolve todas as esferas da comunicação humana 
amplia-se também em face das diferentes modalidades de interação inter e 
multipessoal que essa mídia (digital) potencializa, sendo um excelente 
recurso para a interlocução entre culturas. 

 

  E, de certa forma, esta representação apareceu como uma valorização das identidades 

e das manifestações culturais e religiosas da família. Afinal, nessa sociedade da imagem, ser 

representado, poder se ver numa tela, seria como a validação, o reconhecimento de seus 

costumes e valores. 

 

2.4 CHEGADA 

O ano é 2017, havia previsto chegar na sexta-feira ainda pela manhã, para não perder 

nenhum preparativo da festa. Infelizmente não foi possível, pois tive que aguardar a equipe de 

filmagem que me acompanharia – Marise João, responsável pela tomada de som direto, e 
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Ihago Allech, como segunda câmera, ambos companheiros do Coletivo Audiovisual Gira 

Pomba35 –, tiveram um contratempo, e chegamos no final da tarde, já na calada da noite. 

Nesse momento, os que já estavam por lá tomavam café acompanhado de mandioca cozido, 

refeição comum na região, produtora, principalmente, da farinha de mandioca. Na zona rural 

é comum fazer a refeição da noite logo após o pôr do sol, hábito guardado provavelmente da 

época em que não havia luz elétrica nas casas e por conta da jornada de trabalho rural, que 

começa bem cedo, no raiar do dia.  
 
Figura 2 – A casa de Dona Conceição 
 

 
Fotógrafa: Malaika K.B. (2018). 

 

Estava preocupada e chateada, com receio de ter perdido algo importante sobre a festa. 

No entanto, como poucas pessoas haviam chegado na sexta, pouca coisa tinha sido feita nesse 

dia. Além da limpeza do terreno em volta da casa, espaço de convívio da família e dos 

convidados, foi preparado o barracão36, enfeitado com palhas de dendê, folhas apreciadas 

pelos caboclos. Neste ano foi decorado também com fitas e balões, que entraram na lista das 

compras que Dona Conceição me pediu para fazer no sábado pela manhã.  

																																																								
35 O coletivo Gira Pomba foi criado em 2014, ainda quando fazíamos o Bacharelado Interdisciplinar em Artes, 
na UFBA. O casal Marise João e Ihago Allech também participaram da realização do documentário de curta 
metragem Presente da Mãe d’Água, filmado em 2013 e finalizado em 2015, sobre a oferenda dada por Dona 
Conceição à Dona das Águas. Na ocasião a família de Dona Conceição acolheu eles com muito carinho. Quando 
fui para o presente, em 2016, Marise estava no último mês de gravidez e uma outra equipe me acompanhou. 
Todos perguntaram por eles e solicitaram que voltassem em 2017. Desta vez me acompanharam com Mwuana, 
que agora tinha um pouco mais de um ano. A presença da criança não interferiu nas filmagens, e os aproximou, 
ainda mais, da família. 
36 Barracão é o nome que se dá ao salão no qual se realizam as festas de candomblé (QUERINO, 1988), e é o 
termo utilizado pela família de Dona Conceição.  
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O barracão de Dona Conceição fica ao local de sua primeira casa, que teve seus muros 

derrubados. É onde atualmente se faz a matança, onde é servido o caruru de sete meninos37 e 

onde o batuque38 ecoa dia e noite. O ‘couro come’ como dizem lá!  

 
Figura 3 – O Barracão 
 

 

Fotógrafo: Ihago Allech Viana (2017). 

 

De acordo com Queiroz e Araújo (2017, p. 5):  

É comum o pagamento de promessa ou obrigação a Orixás em rituais 
privados, culminando muitas vezes com o samba correspondendo à parte 
pública e festiva da cerimônia. Também no culto aos caboclos, divindades 
associadas ao índio brasileiro, a própria entidade espiritual samba.  

 

Os preparativos para os festejos e o caruru só começaram no sábado pela manhã. Na 

sexta houve uma reza na frente do altar de Dona Conceição, que se encontra dentro de sua 

casa, na sala. “Reza rápida”, como disse ela, pois todos chegariam no dia seguinte e iriam 

rezar novamente. Todas as etapas começam e são pontuadas pelas rezas católicas, sempre 

acompanhadas por um “rezador” ou uma “rezadeira” (ou os dois), convidados pela família e 

que cumprem esse papel na comunidade.  

																																																								
37 Sete crianças são convidadas de honra para abrir os trabalhos – seguindo a lenda dos sete irmãos: Cosme, 
Damião, Doú, Alabá, Crispim, Crispiniano e Talabi. Em seguida, os adultos e demais crianças são servidos pelos 
anfitriões (Odorico Tavares, 1951). 
38 Termo usado às vezes pela família para falar do samba. “Do batuque angola-congolense surgiu, após 
sucessivas transformações, o nosso samba, que toma nomes variados conforme as regiões” (RAMOS, 1979, p. 
231). 
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Na sexta-feira à tarde tinha chegado, também de Salvador, um sobrinho de Dona 

Conceição, Adson, com sua irmã Luciana e sua esposa Dete, e Meire, uma irmã de Dona 

Conceição. Foi possível notar, mesmo sendo o primeiro contato com eles, a grande 

afetividade que tinham por Dona Conceição. Explicamos quem éramos e o que estávamos 

fazendo ali. Dona Conceição falou com entusiasmo do documentário feito sobre o presente 

filmado em 2013. Talvez por isso, além da simpatia do casal – que via nas manifestações 

culturais e na religiosidade de Dona Conceição uma grande riqueza que não devia se perder –, 

foram logo de acordo com a nossa proposta, e se deixarem filmar também.   

Da última vez que havia ido ao encontro com Dona Conceição, em sua casa, uns seis 

meses atrás, sua filha Ana com o marido Antônio ainda moravam com ela, mas já estavam 

construindo uma casa ao lado da casa da mãe, a uns 50 metros. Agora a casa estava terminada 

e Dona Conceição morando sozinha, tendo seu neto Zé, filho de Ana, num quartinho 

construído do lado de fora, anexo à sua casa, local onde será servido o caruru.  

Mesmo com a insistência de Dona Conceição para que ficássemos dentro da casa, 

optamos por montar nossas barracas de camping próximo dali, para deixar livre o quarto e a 

sala, transformados em dormitórios durante o final de semana para receber os membros da 

família que vinham para a festa. 

 

Figura 4 – Casa de Ana 

 

Fotógrafa: Malaika K.B. (2018). 
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Pensávamos que seria uma montagem rápido, mas acabou levando mais de uma hora, e 

ainda não havíamos terminado quando Dona Conceição veio nos chamar para tomar café, pois 

eles já estavam se preparando para dormir. Compartilhamos o café e só depois fomos finalizar 

a montagem das barracas, para em seguida deitar já que o dia seguinte começaria cedo e ainda 

tinha muita coisa a ser feita. Dona Conceição me pediu que fosse com seu neto Zé, na manhã 

seguinte, para Maragogipe comprar algumas coisas que faltavam para enfeitar o barracão 

(fitas, balões, balas e lâmpadas), além de bebidas e uma feira para as refeições dos que iam 

passar o final de semana lá.  	  
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3 SÁBADO: CARURU E SAMBA DE RODA 

No dia seguinte, que começou muito cedo, todos se ocuparam com os preparativos 

para o caruru. Lavaram e cortaram centenas de quiabos, limparam camarão seco, torraram 

amendoim, entre outras coisas relativas ao ritual. À tarde fez-se a matança. No início da noite 

foi servido o caruru de sete meninos antes do ritual das rezas, seguido pelo samba de roda que 

avançou noite adentro.  

 

3.1 PREPARATIVOS  

No dia seguinte, chegaram cedo Tonho, um dos filhos de Dona Conceição, que mora no 

Mocambo, com seu filho Dinho e com suas irmãs Cris e Betinha, que também trouxeram 

alguns de seus filhos. Tonho insistiu para me acompanhar nas compras, pois tinha algo para 

resolver em Maragogipe. Aqueles que moram na ilha de Itaparica sempre aproveitam a ida 

para a casa de Dona Conceição para comprar algumas coisas na cidade, pois são mais baratas 

do que na ilha. 

Figura 5 – Chegada de uma parte da família de Itaparica 

 

Fotógrafa: Malaika K.B. (2017). 
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Seria um bom momento para entrevistá-lo, considerando uma entrevista importante, já 

que ele é o único filho homem que frequenta e participa ativamente do presente – o outro 

filho de D. Conceição mora em São Paulo e vem pouco para a Bahia. No entanto, toda vez 

que me aproximava para entrevistá-lo, ele dizia que só o faria a entrevista se eu “ficasse” com 

ele, ou se desse, no mínimo, um beijo em troca. Ele repetia sempre que não entendia porque 

não queria ficar com ele. Foi algo que pude notar também no comportamento de outros 

homens de lá, a incompreensão da rejeição feminina, como se a mulher fosse obrigada a 

aceitar as investidas do homem, de qualquer homem. Se ele quer a mulher tem que se sentir 

orgulhosa de ser solicitada e corresponder, responder afirmativamente aos desejos 

masculinos. Numa conversa entre adolescentes na noite do caruru, sem que eles percebessem 

que Marise e eu estávamos ouvindo, um rapaz questiona a resposta negativa de uma menina à 

sua vontade de ficar com ela, e um de seus argumentos foi: “você ficou com meu amigo, 

porque não quer ficar comigo, se eu quero?” É como se fosse uma obrigação da mulher 

aceitar o pedido do homem.  

Finalmente, indo para Maragogipe, tive uma conversa com Tonho, gravada com o 

microfone do celular, entrecortada por suas investidas. Ele fala, sobretudo, sobre seus irmãos 

e sobrinhos.  

Fiquei, inicialmente, chateada por ter que sair de Iriquitiá para ir a Maragogipe, pois 

sabia que durante a manhã muita coisa seria feita para o Caruru. Mas, como tinha sido um 

pedido de Dona Conceição, não tive como recusar. Além de ser o papel que ela havia me 

atribuído no grupo, visto que eu estava de carro e, ainda, podia ajudar no pagamento das 

compras. Tinha muito quiabo para ser cortado, o camarão seco para limpar (tirar os pequenos 

búzios que acabam vindo junto), o amendoim para torrar e bater no liquidificador – pois já 

não se fazia mais isso num pilão como antigamente – e, finalmente, a seleção das galinhas que 

seriam sacrificadas no ritual e que compunham o caruru servido à noite. As galinhas são 

criadas por Dona Conceição, já os carneiros são comprados, um mês antes da festa. 

No ano anterior estive presente durante a realização desses preparativos, e nesse ano 

sabia que ia perder esse momento importante. Contudo, Marise e Ihago ficaram lá, com a 

incumbência de não “perder nada”, de filmar tudo que acontecesse e não só o que estava 

acontecendo diretamente ligado aos festejos. Muitas vezes, algo que parece insignificante, 

como ações do cotidiano, trazem muitas informações interessantes para compreender as 

relações entre as pessoas, o aprendizado, a estruturação de identidades e a transmissão 

transgeracional. O que fizeram com detalhe e primazia.  
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Para Hall (1998, p. 12), no caso do conceito de identidade do sujeito sociológico, “que 

se tornou a concepção sociológica clássica da questão, a identidade é formada na “interação” 

entre o eu e a sociedade”.  Hoje, na modernidade tardia, o sujeito pós-moderno em contato 

permanente com outras culturas, outras representações sociais, outras identificações possíveis, 

tem na sua identidade “uma celebração móvel: formada e transformada continuamente em 

relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que 

nos rodeiam” (HALL, 1998, p. 13). O autor se refere, essencialmente, a como os estudiosos 

enxergam a expressão identidade. 

Revendo as imagens feitas por Marise e Ihago tive a impressão de que estava presente 

naquele momento. Um detalhe importante foi a participação ativa do sobrinho Adson e de sua 

irmã Luciana nos preparativos. Foi a única vez que vi um homem ajudar na cozinha da 

família. De maneira geral, os homens fazem o trabalho mais “pesado”, como cortar lenha, por 

exemplo, pois é tudo cozido no fogo de lenha, ou cuidar das instalações elétricas para 

colocação de lâmpadas na parte externa da casa. Digo de maneira geral pois na família de 

Dona Conceição o número de mulheres é maior que de homens, tendo a mulher que ocupar 

um lugar central. Vi mulheres se atarefarem com o que normalmente é tarefa dos homens – 

cortam e empilham a lenha, cortam e carregam as palhas que servem para a ornamentação dos 

espaços. Além disso, durante o ano participam ativamente do trabalho rural, pegando na 

enxada para preparar a terra para o cultivo, plantando e colhendo, fazendo farinha e beiju39.  

 Durante o trajeto para Maragogipe, que dura uns vinte minutos, Tonho falou dos 

irmãos e sobretudo de João, o que mora em São Paulo, e que apesar de manter contato regular 

por telefone com Dona Conceição pouco vinha com sua família. A todo momento ele tentava 

mais uma investida comigo e continuava a repetir que não entendia por que eu não queria 

ficar com ele. Por mais que eu já tivesse dado várias razões, além da principal que era que ele 

não me interessava, ele continuava insistindo. Não podia ser radical com ele, o que era minha 

vontade, pois temia sua reação. Além de ficar numa situação embaraçosa perderia a 

oportunidade de conseguir com único filho homem presente na festa algumas informações 

sobre a família.  

Passamos a manhã em Maragogipe, parando em várias lojas. Acabamos comprando em 

uma em que as coisas eram até mais caras, mas só depois entendi que era o comércio de um 

amigo de Tonho e que ele estava, de certa forma, me “mostrando” para os amigos, como se 

																																																								
39 O beiju é uma iguaria tipicamente brasileira, de origem indígena (LIMA, 1999), feito as partir de massa de 
mandioca assada na placa de argila de feitura da farinha, cortada em losangos. 
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algo existisse entre nós, ou pelo menos para matar a curiosidade de alguns que queriam saber 

quem era aquela mulher que eles não conheciam e ainda não tinham visto na cidade. Foi 

também, para ele, a oportunidade de convidar ou confirmar o convite para o Caruru que ia 

acontecer à noite, sem nunca esquecer de informar que tinha uma equipe filmando “tudo”, e 

que eu era a que estava registrando o evento. Pude perceber o quanto Dona Conceição era 

conhecida pelos comerciantes, que perguntavam por ela e confirmavam presença no Caruru e 

no samba. É comum o Samba de Roda acontecer depois de um Caruru.  

Saímos por volta de oito horas e estávamos a caminho da volta em torno de duas horas 

depois. Algumas mulheres da família e amigas de Dona Conceição tinham chegado mais cedo 

e estavam ajudando nos preparativos. 

 

Figura 6 – Liu, Lia e Ruan partindo castanhas 

 

Fotógrafa: Marise Urbano (2017). 

 

Todo o quiabo já tinha sido cortado pelas mulheres com a participação de algumas 

crianças – Ruan (11 anos), único menino, filho de amigos da família; Liu (10 anos), bisneta 

de Dona Conceição e neta de Cris; e Lia (8 anos) filha mais nova de Cris. Ruan, Liu e Lia, 

formam o trio de crianças inseparáveis, presentes em todos os acontecimentos do fim de 

semana.  No ano anterior haviam outras crianças que não via por ali naquele momento. 

Porém, foi dito que só viriam à noite, ou no dia seguinte. A maioria são netos ou bisnetos de 

Dona Conceição. Além deles outra criança bem mais nova, Biel – outro neto de Cris, filho de 

Lane (que tem 15 anos e seu filho um pouco mais de 2 anos) –, estava presente também em 
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todos os momentos dos preparativos, e era bastante observador. As mulheres, com a ajuda de 

Adson, colocavam as panelas com o quiabo nos diversos fogos de lenha instalados debaixo do 

pé de seriguela40, atrás da casa. Cada fogo é feito com 3 tijolos ou pedras acomodadas 

diretamente no chão. 

 

Figura 7 – Fogo de lenha 

 
Fotógrafo: Talbert Igor (2016). 

  

Já tinham limpado o camarão seco, torrado o amendoim e as castanhas de caju para o 

vatapá41, que já estava no fogo. Os homens já tinham juntado as galinhas no poleiro para a 

matança que ia acontecer depois do almoço, cujo demais preparativos já acontecia na cozinha 

interna da casa. Dona Conceição, a essa altura, já havia indicado qual bicho seria sacrificado e 

para qual santo (Cosme e Damião, Crispina e Crispiniana, Santa Bárbara), pois na hora da 

matança é importante saber para que santo se está fazendo o sacrifício e cantar as cantigas 

correspondentes. Os homens também já haviam cortado as lenhas para o fogo, atividade 

realizada pelas mulheres quando não há homens por perto para fazer. Tinham feito também as 

instalações elétricas que iam permitir iluminar o espaço externo à noite. 

Era um pouco mais de 11h da manhã e o almoço já estava servido, hábito comum na 

zona rural, visto que a jornada começa muito cedo. O almoço acontece sem grandes 
																																																								
40 Ou ainda, Ciriguela ou Ceriguela é uma árvore da família das anacardiáceas. Esses mesmos nomes também se 
referem aos seus frutos.  
41 Vatapá é um prato típico da culinária afro-brasileira (CASCUDO, 2011), O seu preparo leva pão molhado ou 
farinha de rosca, gengibre, amendoim, castanha de caju, cebola, alho e tomate. 
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formalidades, depois das mulheres servirem as crianças, cada um se serve nas panelas e 

procura um cantinho, geralmente no lado de fora, para sentar. Alguns grupinhos se formam e 

aproveitam o momento para conversar sobre o andamento dos preparativos ou sobre a festa do 

ano anterior, e comentam sobre suas vidas e dos que não puderam vir. Dona Conceição senta 

numa bancada que fica contra a parede de fora da cozinha, come em silêncio, pensativa. 

Logo depois do almoço começam os preparativos para a matança. As galinhas, num 

total de 11, quase o dobro do ano passado, são pegas no poleiro e distribuídas entres as 

mulheres mais velhas, exceto duas, que são dadas à Liu, filha mais nova de Betinha, que já 

recebeu o caboclo. Ela diz, numa entrevista: “eu participo desde pequena, sempre vim, 

participei, e ajudei a fazer de tudo. Tipo... é minha religião, tipo um candomblé, né? Porque 

eu acho que isso aqui é um candomblé” (APÊNCDICE D). É a única que diz claramente que 

acha que é candomblé, as mais velhas, quando questionadas, dizem que não é candomblé. E 

de fato, estamos fora de um contexto estruturante de uma religião propriamente definida, 

como num terreiro de candomblé, em que vários outros rituais são realizados ao longo do ano. 

Apesar de Dona Conceição contar que tudo começou dentro de um terreiro. As crianças ficam 

atentas a tudo que está acontecendo, absorvidas.  

Lavam-se os pés e bicos das galinhas numa bacia de alumínio, por duas razões, uma 

bastante evidente, por uma questão de higiene, mas existe outro significado dentro do 

candomblé, o de afastar “coisas ruins”. No ato da lavagem, um começo de sacralização da 

carne, da qual uma parte vai ser dada aos santos e caboclos, no caso de Dona Conceição o 

sangue, e outra vai fazer parte do caruru. 

Nesse ano, além das galinhas, dois carneiros fazem parte da oferenda. Ano passado um 

único carneiro tinha sido oferecido, e na primeira vez que filmei, em 2013, só tinha galinhas. 

Esta variação tem a ver com a condição financeira do momento, mas também posso inferir 

que, certamente, é reflexo da minha participação no presente, não só como pesquisadora, mas 

sobretudo como cinegrafista, pois é assim que eles me veem, apesar de ter explicado, várias 

vezes, que se tratava de uma filmagem para um trabalho de mestrado. Esta é a primeira 

mudança significativa que pude observar, mas não a única.  

Desde que comecei a participar do presente, em 2013, o número de participantes foi 

aumentando gradativamente, sobretudo no sábado à noite durante o Caruru seguido do Samba 
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de Roda42 e na oferenda dada à Mãe d’Água, no domingo à tarde. No entanto, para a matança 

só ficam presentes a família próxima de Dona Conceição, assim como algumas amigas “de 

sempre”, como ela diz. Além da família e dos amigos próximos outras pessoas das regiões 

vizinhas de Salvador ou da ilha de Itaparica vem se juntado aos festejos. Alguns por 

curiosidade, pois correu o boato de que uma equipe estava filmando a festa de Dona 

Conceição. Tanto em 2016, como em 2017, ouvi várias pessoas comentando, “é ela, é ela que 

está gravando”, “ela já estava no ano passado”. Alguns chegaram a me perguntar “para que 

era esta filmagem”, ou até mesmo “quando vai passar na tv?”. Outros, porque sabendo que a 

festa “tava boa” no ano anterior queriam ver de perto como era a festa e provar do caruru de 

Dona Conceição.  No interior, na roça43, essas festas representam também, além do momento 

de troca e convivialidade, a oportunidade para as famílias com meninas em idade de casar 

encontrar pretendentes. Este aspecto, assim como outros, serão abordados mais adiante.   

No centro do barracão, onde a matança está prestes a começar, Ana prepara os objetos 

para esta outra parte do ritual, montando um arranjo composto por velas – duas das quais ela 

acende logo –, duas garrafas –  uma de mel e a outra de vinho branco –, assim como seis 

copos e uma bacia para recolher o sangue dos animais. Um dos copos já estava preenchido 

com alfazema e água benta, trazida de Bom Jesus da Lapa, que Dona Conceição guardou com 

muito zelo desde que fez a procissão alguns anos antes. Sinal manifesto da presença do 

catolicismo popular dentro do ritual. Uma outra filha de Dona Conceição, Ita, espalha pelo 

chão do barracão folhas de São Gonçalinho (Casearia sylvestris), tradição das religiões afro-

brasileiras (CAMARGO, 1988), pois assim sua força mistura-se aos pés dos que dançam 

sobre elas, além da crença de que elas têm o poder de afastar “coisas ruins”. 

 

3.2 MATANÇA  

Tudo estava pronto para a matança, mas Luís, neto de Dona Conceição – que nesta 

época morava na Suíça, mas que não poderia deixar de vir para o presente da Mãe d’Água –, 

																																																								
42 “O samba de roda é uma manifestação musical, coreográfica, poética e festiva, presente em todo estado da 
Bahia, mas muito particularmente na região do Recôncavo” (INSTITUTO, 2007, p.11).  
43 “[...] muito mais que um termo, que uma expressão, a roça traduz um ethos civilizatório. A roça é um rural 
específico; a roça é um rural retalhado em pequenas ou mesmo minúsculas propriedades destinadas à agricultura 
de subsistência. Propriedade, lugar de trabalho, de labuta, onde, em conjunto, a família lavra a terra e dali tira o 
seu sustento, e ao mesmo tempo, plantação, fruto da lavra da terra, lavoura, a roça, é, digamos, o paradigma de 
uma forma de vida marginal que define as populações rurais empobrecidas do Recôncavo, excluídas das 
benesses da modernidade que só chegam às fazendas, versão atualizada dos antigos engenhos que, outrora, 
deram riqueza e fama ao Recôncavo” (SANTOS, 2007, p.78). 
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ainda não havia chegado. Ficamos aguardando. Como relatado anteriormente, ele tem um 

papel importante no evento, pois passou a ter a obrigação de dar o presente à Mãe D’Água 

depois de quase ter morrido afogado, por duas vezes – a primeira vez ainda bebê e na segunda 

já adolescente. Além de ser um dos tocadores na hora do samba e, também, da matança e 

entrega das oferendas44.  

 
Figura 8 – Mulheres esperando para a matança 

 
Fotógrafo: Ihago Allech Viana (2017). 
 

Assim que chegou cumprimentou Dona Conceição e, em seguida, uma por uma das 

mulheres que estavam sentadas no barracão, cada uma segurando uma galinha no colo 

esperando o início do ritual. Sentou-se, do outro lado do barracão, de frente para mulheres, no 

lugar onde estavam os instrumentos. Na casa de Dona Conceição os instrumentos que 

acompanham o samba de caboclo45 são os mesmos que acompanham o samba de roda. O 

tambor, tocado inicialmente por Cris, o pandeiro, por Tonho e o triângulo, por Zé. É comum 

que os tocadores se revezem durante o processo, assim como é possível ver algumas crianças 

pedirem para tocar, o que não lhes é negado, pois é nessa ocasião que elas aprendem a tocar e 

a cantar as cantigas.  

																																																								
44 Dona Conceição oferece o sangue da matança e algumas partes específicas, tanto das galinhas como dos 
outros bichos, aos santos cultuados, além do presente para a Dona das Águas, no dia seguinte. Essas partes não 
são reveladas. Tudo é levado antes do presente para o braço do rio perto de sua casa. O sangue é de importância 
vital para os Orixás, pois está ligada à concepção, à fertilidade, ao nascimento e a todas as etapas da vida.  
45 “O samba de caboclo é, ao mesmo tempo, um “gênero musical” e a própria festa dedicada a esses ancestrais 
no contexto dos candomblés banto” (NIGRI; DEBORTOLI, 2015). 
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Depois que Luís se instala Dona Conceição começa a bater palmas e cantar, todos se 

levantam e começam a responder à cantiga enquanto formam uma roda em torno do centro do 

barracão. Luís, nesse momento, começa a tocar o pandeiro. As mulheres com as galinhas vão 

na frente e algumas pessoas atrás batendo palmas. Eles cantam “até, até, até, até, até até, 

Santa Bárba(ra) dê licença.” A cantiga é repetida alternando “Santa Bárbara”, com “Cosme e 

Damião”, “Crispina e Crispiniana”, “Sebastião”. Após algumas voltas dentro do barracão 

entram o neto de Dona Conceição, filho de Bia, e Bruno, esposo de sua neta Lane, filha de 

Cris, com os carneiros segurados na corda e se inserem na roda atrás das mulheres, e a roda 

continua com a mesma cantiga. Não parece ter uma ordem específica dentro da roda, exceto o 

lugar de Dona Conceição que é na frente, os outros acabam trocando de lugar, mas não de 

maneira ritualística. Dona Conceição pega o copo com alfazema e água benta e com o auxílio 

de um galhinho de “vassourinha” (Scoparia dulcis) (CAMARGO, 1988), fazendo o sinal da 

cruz, benze a todos, tanto pessoas como animais, sem ordem e sem distinção. Este gesto 

representa mais um momento de sacralização. Ana acende mais duas velas. Durante este 

momento o batuque para, mas logo depois retomam com a mesma cantiga. Tudo se passa com 

muita descontração e alegria.  

Não sou a única a filmar, Liu, Lia, Ruan e Lane estão filmando também com seus 

celulares. Numa espécie de imitação do que estou fazendo, eles filmam de vários ângulos, se 

aproximam e se distanciam do que estão filmando e parecem concentrados em suas telas. Foi 

Liu quem primeiro começou a filmar, ela é muito próxima de mim e já tinha percebido uma 

admiração de sua parte pelo meu trabalho. Além do presente filmado em 2013, filmei o caruru 

de Cris, assim como ela e a família fazendo farinha de mandioca e, em outro momento, 

fazendo azeite de dendê. Liu estava presente em todas às vezes. É uma menina muito curiosa 

e comunicativa, que fala e faz perguntas o tempo todo, assim como é bastante ativa e quer 

participar de tudo. Gosta de assistir o resultado dessas filmagens e, regularmente, faz muitos 

comentários e perguntas. Em 2016, ela mesma disse que queria ser entrevistada, o que fiz, e 

este ano fez a mesma solicitação. Na ocasião, das duas entrevistas, ela chama sua grande 

parceira e tia Lia (apesar de ser mais velha que ela) para lhe acompanhar nas entrevistas. Lia é 

muito tímida e fala pouco, embora está sempre atenta a tudo que se passa e ajuda quando 

solicitada. Ela também é bastante próxima de mim. Em 2016, não quis ser entrevistada, já 

desta vez, sobretudo com a insistência de Liu, ela acabou aceitando, mas não ficou muito à 

vontade naquela situação. Ruan é a primeira vez que vejo, ele não estava presente nos outros 
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anos, é um garoto muito extrovertido e brincalhão. Além deles, outras pessoas também estão 

registrando o evento.  

 

Figura 9 – Matança. Crianças filmando 

 

Fotógrafa: Malaika K.B. (2017). 

 

Provavelmente, o meu interesse em filmar as manifestações culturais da família 

despertou o interesse de outras pessoas, além do fato de que quase todos hoje têm telefones 

celulares que filmam. Por um momento pensei na eventualidade de usar algumas dessas 

imagens feitas por eles, mas infelizmente a qualidade das imagens as tornaram inexploráveis. 

Uma vez que todos os presentes foram benzidos por Dona Conceição, todos saem e dão 

três voltas pela parte externa do barracão, cantando, desta vez, uma outra cantiga. “... meu 

pai, com fé e alegria... eu sou caboclo do estado do Brasil....”.  Luís deixou o pandeiro para 

se inserir na roda, logo atrás de Dona Conceição.  Em seguida, voltam para o barracão. Neste 

momento, Ana e Bia enchem quatro copos com mel e um pouco de vinho branco, dos quais 

três são para Cosme, Damião e Doú e o outro para Santa Bárbara. Um quinto copo, só com 

mel, é “o das águas”, como diz Ana. Depois da matança vão para o altar onde estão os santos 

de Dona Conceição; no dia seguinte todos serão levados para o rio. Enquanto isso, Dona 

Conceição põe um pouco da mistura de água benta e alfazema no fundo da bacia. 

Outra cantiga é entoada: “É hora, é hora, é hora do passo (pássaro) morrer. Santa 

Bárba(ra) é hora, é hora, é hora do sangue correr.”. A cantiga é repetida alternando “Santa 
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Bárbara”, “Divino”, “os dois” (referindo-se à Cosme e Damião), “Santo Antônio”. Esta 

cantinga é cantada para todos os animais, inclusive os carneiros. O primeiro carneiro é levado 

para o centro. Luís e outros dois netos de Dona Conceição o seguram pelas patas e pela 

cabeça, respectivamente, enquanto Tonho efetua o sacrifício. Um corte nítido na garganta do 

carneiro e o sangue escorre no recipiente previsto para tanto, segurado por Bia. Param de 

cantar e todos observam a matança. O segundo carneiro é levado para o centro, as mesmas 

pessoas o seguram e a cantiga é retomada. O sacrifício segue as mesmas etapas. No instante 

do corte o caboclo de Dona Conceição chega.  

O caboclo é Ogum de Ronda e, a partir daqui, até que ele decida ir embora não falarei 

mais de Dona Conceição, mas dele, já que assim se apresenta e assim o percebem e o tratam.  

Primeiro permanece sentado, o corpo um pouco mole, para trás. Lágrimas correm pelo rosto. 

Liu está sentada do seu lado, passa o braço em volta do ombro, num gesto de acolhimento. 

Suas primeiras palavras, após um longo grito, são: “viva Deus!” E “eu tou cansado”. Bia pega 

o incensário e se aproxima lhe incensando46. Ele faz o sinal da cruz. Bia continua incensando 

o local. E ele continua: “louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo”, os outros respondem “para 

sempre seja louvada Nossa Mãe Maria Santíssima.” Repetem três vezes.  Ele fica em silêncio 

um instante, pensativo e, em seguinte, falando para quem estava tocando: “parou minino, 

cuida! Eu cheguei e parou!”. Dá um pulo do banquinho onde está sentado e pulando e 

dançando num passo que imita um galope, diz “cuida! Mesmo com a perna doente”. E avança 

galopando “pocotó, pocotó”. Hesitam sobre qual cantiga puxar. Cris, também apelidada de 

Mocotó por suas irmãs, é indagada “bora, canta aí Mocotó” e responde “tem que cantar a 

música dele!”. Ele prossegue no galope: “a perna doente, ele não pode sambar não. Mas ele 

samba!”. Uma das mulheres mais velha fala “vai sim! Que ele vai dar coice! Se ele chegou é 

por que (a)guenta!”. Cris se dirigindo a ele diz “canta, canta uma música pra gente bater (no 

tambor)”. Ele limpa as lágrimas com as mãos, se aproxima dos tocadores e começa, “chegou 

agora quem devia chegar. Chegou agora, Santo Antônio vem de Mina Gerá (Minas Gerais)”. 

Às vezes, cantam “Ogum de Ronda” no lugar de Santo Antônio. No sincretismo religioso 

associa-se Ogum à São Jorge e à Santo Antônio. Todos repetem, batem palmas e o batuque 

retoma. Ele dança mais um pouco e vai abraçar Luís, em seguida os tocadores e depois os 

outros presentes. Eu estava perto dos tocadores e fui acolhida num abraço longo e apertado, 

																																																								
46 Incensar é o ato de queimar ervas, bálsamos sobre brasas para produzir fumaça, para atrair boas vibrações e 
afastar as más.  
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simbolizando a minha aceitação e a do meu trabalho naquele espaço, naquela família e na sua 

religiosidade. 

Começa então o sacrifício das galinhas, feito por Bia e Ita, uma segurando a ave e a 

outra fazendo o corte. As seis primeiras são destinadas à Cosme, Damião e Doú. Retomam 

então a canção “É hora, é hora, é hora do passo (pássaro) morrer. Cosme e Damião é hora, é 

hora, é hora do sangue correr”. O caboclo continua abraçando as pessoas e conversando com 

algumas. Os que estavam perto do fogo de lenha, cuidando da comida, vêm receber seu 

abraço e sua bênção. O som do batuque, o canto entoado com ardor e as conversas entre as 

pessoas não me permiti entender tudo que o caboclo diz, sem contar que às vezes é muito 

pessoal e direcionado para aquele com quem ele está falando. Ele fala bastante com Adson e 

depois com Luciana. Desta última conversa ouço ele dizer que vai sambar à noite toda! 

 Enquanto Bia e Ita continuam o sacrifício das galinhas para Crispina e Crispiniana, do 

lado delas Tonho tira o couro do primeiro carneiro e Zé e o filho de Ita fazem o mesmo com o 

segundo. “É hora, é hora, é hora do passo (pássaro) morrer. (Crispi)niana é hora, é hora, é 

hora do sangue correr”. O trio inseparável, Liu, Lia e Ruan, continua filmando. Se no 

começo ficaram filmando do lado de fora do barracão agora se aventuram cada vez mais 

dentro dele também.  

Retomando a discussão sobre o processo de mediação de uma interculturalidade 

estabelecido pela minha presença nessa comunidade, percebo que ele talvez atinge com mais 

potência as pessoas mais jovens, mais familiarizadas com a tecnologia atual. Reis (2004, p. 

256) afirma que 

outro fator importante a ser considerado é a inegável facilidade e a 
capacidade que crianças e jovens experimentam, diante daqueles de mais 
idade, para explorar as ferramentas e recursos tecnológicos, atribuindo novos 
significados e usos aos produtos culturais.  

 

A matança parece os fascinar, é no que mais focam. Estão totalmente familiarizados 

com aquilo, até porque fora do contexto religioso é comum criar e matar alguns animais para 

comer. No entanto, eles filmam como se não quisessem perder um detalhe, como parar fixar 

na memória, para capturar o momento presente. Biel, de 2 anos, perambula entre a matança, 

os tocadores e os cozinheiros. No início, Lane, sua mãe, até se inquietou dele estar assistindo 

o sacrifício, mas logo percebeu que ele não parecia assustado, ou amedrontado e que, ao 

contrário, parecia mais curioso e observador, por isso deixou que ele ficasse. Nem chegou a 
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lhe dizer algo. Tivemos essa conversa enquanto ela o observava de longe, e filmava ao 

mesmo tempo. Contudo, não ficou muito tempo filmando, pois justamente tinha que ficar de 

olho em Biel, que queria estar em todos os lugares, inclusive em direção ao fogo de lenha. As 

panelas estavam no fogo, Betinha, Adson e Luciana ficaram cuidando da comida – exceto 

quando foram receber a bênção do caboclo e em alguns outros poucos momentos. 

“É hora, é hora, é hora do passo (pássaro) morrer. Santa Bárba(ra) é hora, é hora, é 

hora do sangue correr.” As duas últimas galinhas são para Santa Bárbara. O caboclo segue 

dançando. Nega, uma amiga e vizinha de Dona Conceição, que também estava nas festas 

anteriores, estava sentada e parecia chateada. Agitava os braços como se alguém tentasse lhe 

segurar, torce os lábios. Ela tenta resistir à incorporação do caboclo. Ogum de Ronda se 

aproxima, quer lhe abraçar, mas ela não deixa e se levanta, mas uma outra mulher ajuda 

Ogum a segurá-la, ao mesmo tempo para que não caia e não saia dali. Ana pega de novo o 

incensário e passa pelo corpo de Nega. É o único momento que pude perceber Liu e Lia um 

pouco apreensivas, paradas, quase sem piscar. Vivendo, “de dentro”, tão intensamente aquele 

momento pararam de filmar. Esta situação me fez pensar o quanto eu mesma era “de dentro”, 

pela minha proximidade com Dona Conceição e sua família e, ao mesmo tempo, “de fora” 

pelo distanciamento criado pela câmera. Não que a câmera represente um incômodo para 

aqueles que estão sendo filmados – ou pelo menos só para poucos que desde o início avisaram 

que não queriam ser filmados –, mas porque enquanto filmo não participo de fato do que está 

acontecendo. Contudo, nos permite um distanciamento necessário para uma visão mais ampla 

do conjunto. 

Um grande sorriso se forma no rosto de Nega, daqueles de menino traquino e 

brincalhão. Dando pulinhos, abre os braços para abraçar Ogum de Ronda. “É Cosme”, “é 

Cosme”, “São Cosme chegou junto” ouço as mulheres gritarem alegremente. E ele diz, “Mas 

São Cosme tá zangado”, apesar do sorriso no rosto. “Porquê?” perguntam. Mas, antes de 

ouvir uma reposta, Ita solicita um abraço, o que ele faz de pronto. Bia diz que também quer 

um abraço e ele responde que “não gosto de mulher casada”. “Sou casada, mas não sou 

capada”, reage Bia, recebendo o abraço. Todos riem e ele continua cumprimentando as 

mulheres, escolhendo qual irá dar um abraço apertado ou apenas estender a mão, conforme o 

estado civil: solteira, casada ou com namorado. 

“Cosme e Damião tá jogando bola”. Pode cantar essa agora, pergunta Cris, já que a 

matança não acabou. Pedem para ele cantar uma música, mas ele sai correndo procurando 

Ana. Continuam conversando e, rapidamente, ele volta com um prato cheio de bombons 
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variados. Ogum de Ronda é o primeiro a se servir, e avisa para dar um só para cada, para ter 

para todo mundo.  Numa brincadeira de “sedução” ele escolhe para quem vai dar dois e não 

só um. Começam, então, a cantar: “Cosme e Damião tá jogando bola, na porta da igreja, no 

Campo Pólvora.” Ogum de Ronda começa a dançar enquanto a distribuição continua. Ele 

pega um chapéu na mão de uma das mulheres e o joga no chão, se servindo dele como bola. 

Ruan pega o triângulo e toca, mas como não tem muita habilidade acaba passando para 

Bruno. Ogum de Ronda segue jogando bola com o chapéu. A matança terminou, as galinhas 

estão alinhadas no chão. Os couros dos carneiros foram retirados e estão cortados em grandes 

pedaços, que os homens continuam a destrinchar. Ogum de Ronda começa a fazer uma roda 

em volta dos bichos sacrificados e chama as outras mulheres, cantando: “já matei os pássaros 

(passos), aruanda. Vou levantar, aruanda. Jesus me ajude, aruanda. Meu passo andar.” 

Depois de uma volta inteira elas pegam as galinhas, não sem antes reconfirmarem qual é a de 

cada santo, e cantam na roda: “eu já matei meu passo, ajude a levantar. Ogum é de aruanda, 

filho de Oxalá”, dão uma volta e levam as galinhas para perto das panelas com água quente 

para começar a depenar. Cosme continua a distribuição de bombons. 

É possível perceber que nem sempre estão de acordo com a música a ser cantada. 

Algumas não são conhecidas por todos e, por isso, não são levadas adiante, outras parecem ter 

sido esquecidas, já que alguém começa a cantar e logo abandona por não lembrar da cantiga 

inteira. Mas acabam sempre encontrando uma que todos seguem. 

As galinhas são depenadas perto do fogo e, em seguida, levadas para a beira do rio, 

onde serão limpas e cortadas para o caruru. É nesse momento que separam algumas partes 

para os pratos da oferenda. Ana leva os copos que se encontravam no centro do barracão para 

o altar de Dona Conceição. Ogum de Ronda “vai embora” e Dona Conceição fica no 

barracão, onde ainda estão terminando de cortar os carneiros em pequenos pedaços antes de 

levá-los para a beira do rio, para serem lavados e separadas as partes da oferenda. Adson lhe 

traz um charuto. Não consegue acender com fósforo e pede para pegar “fogo” (lenha). Sua 

prima e amiga de infância, Preta, que ela considera como irmã, acende outro charuto e as duas 

ficam sentadas conversando. Ruan fica no tambor, tentando tocar os ritmos que ouviu antes.  

Desço para a beira do rio, onde estavam uma parte das mulheres limpando as galinhas 

sob o olhar atento das crianças. Os homens já tinham lavado e separado os pedaços dos 

carneiros e os miúdos. No rio vejo arranjos de flores flutuando, alguns presos na beirada e 

outros no fundo, e lembrei que dia 2 de fevereiro tinha sido na quinta-feira daquela semana, e 

que naquele local outras pessoas levam flores para Iemanjá. Enquanto limpavam as galinhas 
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as mulheres cantavam algumas cantigas e ensinam para aquelas que não sabiam ou não 

lembravam. Bruno ajuda a pegar água no rio para a limpeza. Folhas de mandioca e palhas de 

dendê arrumadas no chão servem de estrutura para colocar as galinhas ainda inteiras, ou os 

miúdos das tratadas.  

Enquanto isso, Dona Conceição e Lulu, a filha mais velha de Betinha, lavaram o chão 

do barracão, preparando-o para mais tarde. Em seguida, Dona Conceição vai para a sala da 

sua casa esperar Tonho e Luís com a bacia cheia do sangue dos animais, para relembrar o que 

eles devem fazer: 

Bater o fundo da bacia dentro da água (com as mãos faz o gesto três vezes), 
fazer seu rogo, fazer seu pedido. O que você quiser, de bom pra você, de 
bom pra sua família. Depois soltar o que tá aí dentro, o presente, lavar o vaso 
e trazer. Tá ouvindo? No caminho dá um pouquinho pra Luís, bota na cabeça 
dele, pra levar um tanto. (Informação verbal, 2017)47 

 
Os acompanho até o rio. Marise e Ihago seguem atrás. Tonho, conforme havia 

comentado antes, estava de olho no que eu estava fazendo (filmando), mas desta vez comenta 

sobre Marise, que está gravando o áudio. Começa a cantar um samba de Beth Carvalho, 

impostando a voz, num ato performático. “O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem 

samba na beira do mar é sereia”. Na beira do rio ele repete para Luís o que devem fazer: 

primeiro dar o presente e depois acender as velas. Entra no rio, tenta se equilibrar, mas não 

consegue, então resolve tirar a camisa e o que tem nos bolsos, pois sabe que vai acabar se 

molhando por inteiro. É uma forma, também, de mostrar seu corpo para a câmera e para as 

mulheres ali presentes (Marise e eu). E, como para reforçar que ele está em boa forma, 

comenta sobre o corpo de Liu, que está acima do peso (Liu e Lia nos seguiram quando viram 

que estávamos voltando para o rio). Em seguida, pega a bacia das mãos de Luís e sem batê-la 

três vezes na superfície, como tinha indicado Dona Conceição, a afunda para que o sangue se 

espalhe. Se concentra alguns segundos e logo volta a brincar, pois aparentemente um peixe, 

ou um camarão, lhe beliscou. No entanto, não deixa de lembrar, talvez para ele mesmo: “oie 

(olhe) nas águas não se brinca!”. Na hora de acender as velas o vento impede que fiquem 

acesas. Colocam, com a ajuda de Antônio, marido de Ana, que veio se juntar a nós, uma lona 

num pé de dendê na beira do rio, para que as velas não se apagassem. Mesmo assim, o vento 

impedia que as velas ficassem acesas. Fizeram uma espécie de abrigo com palhas de dendê e, 

por fim, as velas não apagaram mais! Pudemos, então, voltar para casa de Dona Conceição. 

																																																								
47	Fala de D. Conceição, 2017, no dia da matança. 
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3.3 ENTREVISTA LIU, LIA E RUAN 

 

É fim de tarde, aproveitei esse momento, em que tudo já está encaminhado para o 

caruru que será servido um pouco mais tarde, para entrevistar, mais uma vez, Liu e Lia. Nos 

instalamos na frente da casa de Ana, um pouco mais abaixo da casa de Dona Conceição. Liu 

pega as duas cadeiras mais novas da casa e se sentam de costas para a casa de Dona 

Conceição, do lado da cozinha externa. É comum na roça ter uma cozinha externa, onde se 

cozinha no fogo de lenha, geralmente no fundo da cozinha interna da casa. Eu sento de frente 

para elas e Marise fica do meu lado, em pé, para melhor captar o áudio. Ana e Cris estão por 

perto conversando e, às vezes, comentam algo sobre o que está sendo dito. Começamos com 

as duas, e como sempre Liu fala muito mais do que Lia. Ruan chega um pouco depois e é 

convidado por Liu a participar da entrevista.  

Liu inicia sua fala dizendo que mora em Misericórdia/Itaparica, e que suas visitas 

regulares à Maragogipe, além da festa, é para visitar sua bisavó, que ela chama de “vó vea” ou 

simplesmente de “Vea” (avó velha). Ela conta como é a festa, o samba que dura toda à noite e 

que ela gosta muito e se diverte bastante. Conta sobre a família e amigos, e que mesmo 

morando em Salvador, na ilha de Itaparica, vêm para a festa. Rapidamente ela começa a falar 

dos caboclos de Dona Conceição, e de outras pessoas. Comenta sobre os erês48, os espíritos de 

crianças, que às vezes incorporam nas pessoas. Vejo que ela está se referindo ao transe de 

Nega, quando foi pega por Cosme e que se comportava como uma criança. Lia e ela ficaram 

muito atentas ao que estava acontecendo naquele momento. No entanto, ela é a primeira que 

ouvimos utilizar o termo erê, específico das religiões afro-brasileiras. O que não nos 

surpreende, pois sabemos que sua mãe, Ninha, que não está presente este ano, é frequentadora 

de um candomblé na Misericórdia, assim como seu pai, Alex, que é ogã49 desta casa.  

Tentei estimular Lia a falar também, mas sua timidez a deixa encabulada. Fiz algumas 

perguntas mais pessoais para tentar estimular a fala, mas ela responde com frases curtas e não 

se estende muito. Cris, sua mãe, que estava do meu lado durante a entrevista, e que 

constantemente fazia algumas reflexões, tenta também, mas sem grande sucesso.  Liu retoma 

a fala para contar como começou o presente. Acho interessante, nesse momento, transcrever 

																																																								
48 Os erês são os intermediários entre as pessoas e seus orixás. É a criança que temos dentro de nós.  
49 Palavra de origem Bantu que significa chefe. Nome de diversas funções masculinas dentro de um terreiro de 
candomblé (QUERINO, 1988). 
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esta parte da entrevista, para termos uma ideia de que forma ela assimilou o que ela ouviu 

sobre o evento fundador de uma parte da religiosidade da família: 

Liu: Gente, começou a festa no rio assim. Vea tinha uma filha, que ia ser a 
mais velha de todas. Vea tava lavando roupa, pelo o que eu sei, tava lavando 
roupa, a filha dela entrou dentro do rio, quando ela foi ver já tava afogada. 
Aí morreu. Enterrou. Aí, depois desse dia, eles sempre colocaram presente 
no rio. Aí, tem gente que coloca presente. Você vê, aqui é Maragogipe, tem 
alguns presente que vai aparecer na ilha de Itaparica. A gente vai pro 
mangue catar sururu, caranguejo, aí a gente vê, na maré, na praia. A gente vê 
tudo isso, nos portos. A gente vê porque, é assim, a gente coloca aqui e se 
espalha, porque vai flutuando, pela água vai se espalhando. Aí as pessoas 
encontram e pegam e guardam de lembrança. 

Malaika: hum, encontram o quê? Que tipo de coisas encontram? 

Liu: Minha vó (aqui ela fala de Cris) ela vai pra Salvador comprar um barco. 
O barquinho dela chega aqui enche de flor, bota a imagem de Iemanjá, 
coloca o perfume Alfazema, e bota lá no rio. Aí tem gente que leva os 
buquês de flor, vai jogando. Tem gente que joga boneca. Muitos presentes. 
Aí, as pessoas... aí, vai espalhando e as pessoas vão encontrando, entendeu?  

Lia: Tem gente que vê a Mãe d’Àgua, no rio.  

(silêncio) 

Malaika: Vocês sabem quem vê? 

(silêncio) 

Cris: Sua vó já viu, seu tio, seu primo... 

Lia: Liu, Luís, minha vó.... só. 

Liu: A Mãe d’Água é uma sereia, que..., pelo o que eu sei, chamamos essa 
sereia de Iemanjá, que é a rainha dos mares, dos rios. (informação verbal)50 

 

Infelizmente fomos interrompidas, e a entrevista tomou outro rumo com a chegada de 

Ruan, que queria muito participar. Liu pede para Lia levantar para que ele tome seu lugar. No 

entanto, uma vez sentado de frente para a câmera fica sem jeito e acaba falando pouco no 

começo. Liu diz para ele se apresentar e contar porque está ali. O que ele faz em poucas 

palavras. Além disso, acrescenta que gosta de tocar e que a festa é uma oportunidade para ele 

aprender mais, assim como, conhecer novas pessoas e comidas, como no caso de Zé, que é 

caçador e lhe fez provar do coelho que caçou.  Ruan diz estar muito feliz em participar não só 

da festa, mas também dos preparativos. Liu volta a se apresentar, com mais detalhes desta 

vez, indicando além do lugar onde mora, seu nome, idade e o nome de seus pais. Isso porque 

Ruan tinha se apresentado desta forma e como ela, anteriormente, não tinha dado tanto 

detalhes, julgou que devia retomar sua apresentação para que soubéssemos quem ela era 

																																																								
50 Entrevista com Lia, Liu e Cris no sábado da festa, 2017. 
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dentro da família de Dona Conceição. Talvez, não o tenha feito no começo da entrevista pois 

estava se dirigindo essencialmente a mim, e não a “gente”, e como eu a conhecia bem, não era 

necessário dar detalhes. 

Foi interessante perceber que quando estão mais à vontade, mais descontraídos, e falam 

para a câmera, têm total consciência dela como canal de comunicação. Eles se dirigem aos 

espectadores. Para David MacDougall (1995, p. 416), “la gente habla unos con otros en el 

filme, pero también hablan para a audiencia. Y son conscientes de la película como un canal 

de comunicación por sí mismo”. A fronteira entre o diálogo comigo e o diálogo com a câmera 

é bem tênue. Como se ela, a câmera, fizesse parte já do contexto, como mais um elemento 

com que(m) interagir, não representando um elemento perturbador na interação da maioria 

das pessoas ali presentes. 

A expressão “gente” era sempre utilizada numa nova narração, como que interpelando 

os espectadores, num diálogo com eles. Liu chega a dizer: “gente, eu vim aqui para falar pra 

vocês sobre o viver da gente quando faz o samba e a festa de Iemanjá.” No meio da entrevista 

eles começam a dar conselhos aos outros. Estávamos falando de comidas diferentes e Ruan 

diz: “gente, aqui no interior a gente tem que saber o que comer, porque o hospital é longe e 

aqui tem muita ladeira enorme. E vocês têm que saber que aqui é uma casa distante da outra 

[...]”.  A partir daí, Liu e Ruan começam uma “disputa” de conselhos de saúde. Liu fala de seu 

sobrepeso, talvez porque mais cedo seu tio falou na frente da câmera que ela estava gorda, e 

dá dicas do que não comer para ter uma boa saúde. Ruan fala da importância de comer 

legumes. Liu rebate e faz uma lista do que levar e do que não levar como lanche para a escola.  

Vendo que a competição podia levar mais um tempo acabo interrompendo e pergunto 

sobre o que iria acontecer a noite. Os dois dão início à resposta ao mesmo tempo, mas Liu 

mantém o ritmo e continua: “agora vai acontecer o samba. Todos vão se arrumar, tomar seu 

banho, se perfumar, se maquiar, se emperiquitar pra ir pro samba.” Pergunto o que tem antes 

do Samba.  Sem hesitar responde: “a reza, o caruru e o samba”! Em seguida, me conta como 

vai ser o dia seguinte, a reza, o presente no rio, e muito samba! É uma família de “sambador” 

como ela diz, e de fato todos os eventos da família são acompanhados de samba. São também 

convidados a tocar em outras festas, de amigos e vizinhos. Liu e Ruan retomam a competição 

de conselhos, desta vez, sobre segurança na beira do rio. Liu finaliza a entrevista com um 

convite: “gente, se vocês estão vendo isso, podem vim pra festa porque sempre cabe mais um, 

mais dois, mais três... vai cabendo.” E num gesto performático final os dois concluem: “a 

gente vai lá pra cima, sambar!!!” 
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Enquanto eu fazia a entrevista com as crianças, os demais haviam preparado os balões e 

terminado de enfeitar o barracão. Algumas panelas ainda estavam no fogo, terminando de 

cozinhar as iguarias do caruru. Os responsáveis pela comida estavam sentados em círculo 

perto do fogo, descontraídos, tomando cerveja e cantando alguns sambas cariocas, sobretudo 

de Alcione, que Tonho adora. Apesar de não ter cuidado da comida ele participava daquele 

momento de convivialidade, pois “onde tem batuque e bebida ele vai”. A relação de alguns 

com o álcool será abordada depois. As pessoas se revezavam entre as duas duchas da casa 

(interna e externa). Como disse Liu, um pouco antes, “é hora de se arrumar, botar as roupas 

guardadas para a ocasião, se preparar para o caruru e o samba”. As crianças são prioridade no 

processo, seguidas pelas mulheres. De maneira geral, elas ocupam o banheiro interno e os 

homens o externo, mas algumas mulheres, para otimizar o tempo, também usam o de fora, 

afinal tem muito mais mulheres presentes! Com receio de perder algo na preparação do 

barracão, ou até mesmo o caruru de sete meninos sendo servido, deixamos pra tomar banho 

depois, apesar da insistência das mulheres para que fôssemos logo, para ficarmos prontos para 

o samba. E de fato começaram a ajeitar o barracão.  

 

3.4 CARURU DE DONA CONCEIÇÃO 

Figura 10 – Caruru de sete meninos 

Fotógrafo: Ihago Allech Viana (2017). 
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Dona Conceição coloca um tapete, que fica guardado o resto do ano esperando esta 

ocasião, no centro do barracão. Com o incensário ela dá a volta interna do barracão. Tenta 

acender três velas num prato de vidro que está no meio do tapete. Luta contra o vento, mas 

depois de várias tentativas acaba cedendo, deitando-as no prato, pois percebe que o vento não 

as deixará acesas. O trio inseparável encontra mais uma parceira, a neta de Ita, Jamile, que 

chegou um pouco antes com sua mãe. Os quatro estão sentados no banco onde ficam os 

tocadores. Luís traz os dois tambores que ele preparou, esquentando o couro no fogo de lenha. 

Ruan pega logo um e começa a tocar baixinho, enquanto conversam com Jamile sobre a 

matança e mostram imagens que fizeram antes, com o celular.  

Na cozinha estão fazendo os pratos para o caruru de sete meninos. Os dois primeiros, 

preparados com partes especiais da galinha, vão para o pé do altar de Dona Conceição. Minha 

primeira surpresa foi ver que estavam colocando em quentinhas de alumínio, no ano anterior 

já fiquei surpresa com o uso de pratos de vidro. Tradicionalmente, o caruru de sete meninos é 

servido numa grande gamela de barro ou bacia, e as crianças com até sete anos comem juntas, 

com as mãos. No ano passado já haviam comido em pratos de vidro, cada um com o seu, com 

as mãos. Esse ano estavam sendo servidos em quentinhas de alumínio e comeriam com garfo. 

Dona Conceição conta as crianças sentadas no tapete. Como só tinham quatro crianças 

presentes naquele momento (Liu, Lia, Ruan e Jamile, pois Biel foi estimado pequeno demais 

para participar) faltavam três crianças para compor o caruru de sete meninos. Tonho e Luís 

esperavam com os tambores, pois devem tocar e cantar enquanto as crianças comem. Mas, foi 

decidido entre Dona Conceição e os que estavam lá, que Cris, Ita e Tonho substituiriam as 

crianças. Tonho, o único com um prato de vidro, se agacha, mas não senta. Ita brinca e afirma 

que a sétima criança é ela: “é eu, Mocotó. É eu que sou a criança”.  

Mais uma vez hesitam sobre a música a cantar e quem vai tocar. Betinha substitui 

Tonho e senta do lado de Luís, chamam Zé para tocar o pandeiro. Ele não quer pois está indo 

tomar seu banho, mas Betinha insiste já que tem que ter batuque enquanto as crianças comem.  

Todos as “crianças” já tinham começado a comer, exceto Lia, que brinca com seu garfo, mas 

parece esperar para começar. Dona Conceição está sentada do lado dos tocadores e também 

come. A amiga de Dona Conceição vem e acaba pegando o pandeiro antes de Zé, que se 

aproximava. Luís faz um gesto que deixa transparecer que está um pouco chateado, começa a 

tocar, mas como ninguém segue, para e segura a cabeça com a mão. Betinha comenta: “os 

meninos vão acabar de comer que ninguém bate” e começa “levanta menino, mamãe tá 

chamando...”, “né essa não”? Não seguem pois não era essa e ela canta: “come, come, meus 
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menino, caruru de vatapá (alabá51), na aldeia de oxalá, caruru de Iemanjá (alabá)”. Nem ela 

nem os outros estão seguros da letra da música. Mas, continuam cantando e cada um canta o 

que lhe parece ser correto. Ruan, que comeu rápido, levanta e pede para tocar no lugar de 

Betinha. Luís confirma que ele sabe tocar e ela cede seu lugar para ele. Continuam com a 

mesma música. Depois de um curto tempo param e hesitam de novo para a próxima música. 

“Cadê o mio (milho), cadê o mel. Fazer caruru pra comer de culer (colher)”, começa a cantar 

Cris, que reclama, pois os outros não seguem. Mas logo muitos cantam junto. Cris toca um 

dos tambores, Ana o pandeiro e Luís, desta vez, o triângulo, deixando seu lugar no banco para 

Ana, do lado de Ruan. Os outros batem palmas ou esfregam uma mão contra a outra, fazendo 

um círculo, outra maneira de produzir som.  

Dona Conceição termina aos poucos de comer, aparentemente pouco preocupada com o 

que está acontecendo. Todos os outros terminaram. Ana troca de instrumento com Luís. 

Param de tocar. Betinha puxa a música: “todo mundo comeu lavou a mão...” mas não tem 

certeza da letra, e os outros não seguem. A amiga de Dona Conceição junto com Cris estavam 

decidindo a próxima música e, cortando Betinha, entoam: “Já comi, já bebi, a ceia divina de 

Iemanjá. Já comi, já bebi, agradeço aos orixá(s)”. Cris troca de tambor com Ruan enquanto 

repetem mais baixinho a música, sem batuque, como para gravar a letra na memória. O 

batuque recomeça e, desta vez, todos cantam junto com muito entusiasmo. Até o momento 

ninguém tinha dançado. 

Aos poucos vão chegando pessoas da família de Dona Conceição, a maioria conheço de 

vista, mas não tenho muita aproximação com eles, sobretudo com os homens. Zé aproveita a 

ocasião para ganhar um pouco de dinheiro vendendo cerveja, e os homens, na sua maioria, 

naquele momento, bebiam fora do barracão. Tonho aproveitou nossa ida para Maragogipe 

para comprar algumas caixas de cerveja, duas garrafas de conhaque e algumas de vinho São 

Jorge, que substituem a jurema52 nas festas de Dona Conceição. Durante o ritual do caruru de 

sete meninos ninguém bebe álcool dentro do barracão, mas algumas pessoas ficam de fora, 

conversando e tomando cerveja perto do quarto de Zé, que foi transformado em cozinha/bar 

durante o tempo da festa. Tonho, desde que começou a beber, no começo da tarde, só parou 

mesmo durante o ritual do caruru de sete meninos, mas assim que terminou saiu do barracão.  

																																																								
51 Alabá é o segundo filho depois de gêmeos. No Candomblé é o protetor dos ibejis. Significa também espírito 
infantil (SODRÉ, 2009). 
52 Bebida preparada com a casca, raiz ou fruto da planta de mesmo nome. É usada em vários rituais religiosos 
indígenas e afro-brasileiros. 
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Tonho volta para o barracão dançando, se aproxima dos tocadores e pega o triângulo da 

mão de Ana e canta: “vou beber minha jurema, dê no que der, lá no pé do (?), dê no que der. 

Se a jurema for boa, dê no que der, aqui mesmo eu caio”. Ele não gosta de tocar triângulo e 

logo troca com Luís pelo pandeiro. Betinha recolhe as quentinhas e pratos vazios ainda sobre 

o tapete. Dona Conceição começa a dançar e parece lembrar de algo, se volta para fora do 

barracão e vê Adson, se aproxima dele e pede algo. Volta e continua dançando sorridente. 

Adson volta com uma garrafa de São Jorge e um copo, ia dar para Dona Conceição, mas 

Betinha pega e abre. Serve um copo cheio e passa para Dona Conceição, que dá um primeiro 

gole, faz menção de entregar o copo para Betinha, mas volta a dar um gole. Em seguida, passa 

o copo para a Luciana. Adson chega desta vez com uma grande panela com água e uma toalha 

para que Dona Conceição possa lavar as mãos. Luciana passa o copo para Betinha, que dá um 

gole e quer passar para a amiga de Dona Conceição, que recusa, fazendo um sinal de não com 

o dedo. Bia vem pegar o copo, e ele vai passando assim, de mão em mão, com Betinha 

enchendo um pouco a cada vez. Dá o copo para Ihago e para mim também. Uma vez que 

todos que estavam dentro do barracão beberam, exceto as crianças mais novas, outra cantiga é 

puxada: “Vamos levantar o cruzeiro de Jesus, vamos levantar o cruzeiro de Jesus, no céu, no 

céu da Santa Cruz”. Betinha continua servindo fora do barracão. O batuque continua um 

pouco, mas logo param. É hora de servir o caruru aos convidados. Muita gente chegou, e 

quando saio do barracão percebo que tem muito mais gente que antes. Dona Conceição me 

pede para ir buscar a rezadeira e outra amiga que não tinham como vir. Sei que se eu não 

estivesse ali acharia outro meio, mas é claro que não poderia recusar. 

Um pouco mais cedo, Zé tinha mostrado interesse em usar câmera para filmar. Ele 

repetia: “daqui a pouco o repórter sou eu”, “quem vai filmar é eu” ou ainda “vou filmar pro 

BaTV”. Aproveitei, então, para lhe mostrar algumas funções básicas da câmera e lhe explicar, 

rapidamente, sobre enquadramento e movimento de câmera. Ele não se mostrou muito 

interessado pela técnica, então desisti e sugeri que ele fizesse como lhe parecesse 

conveniente. Aproveitei para ir tomar banho e buscar D. Maria e a outra amiga da família. 

Cris me acompanha para mostrar o caminho. Deixei Zé filmando. Tenho que confessar que, 

inicialmente, fiquei um pouco apreensiva em deixar o equipamento com alguém que não tinha 

hábito de manipular câmeras filmadoras. Mas, tinha muito interesse e curiosidade em ver o 

que e como ele filmaria. O que ele elegeria para registrar, o que em seu ponto de vista valia o 

registro. Quem sabe até usar suas imagens no documentário final.  
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Foi interessante ver suas imagens. Ele filma tudo, sem exceção. Primeiro quem estava 

perto dele e a maioria zomba dele, já que nunca o viram filmar antes. Alguns pensam que ele 

está fotografando. Mas ele segue filmando, às vezes escondido, para ver o que os outros, que 

estão um pouco mais longe, estão fazendo. Aproxima com o zoom, recurso que não uso, pois 

prefiro me deslocar e ir perto do que ou de quem estou filmando, até para mostrar que estou 

filmando e, quem sabe, obter uma cumplicidade com a câmera. Ele segue, dando a volta no 

barracão e filmando as pessoas que estão lá. Vários familiares já chegaram, e outras crianças 

estão presentes.  

Ele filma Dona Conceição cortando o fumo de corda para preparar seu cachimbo, que 

ela fuma todos os dias, em geral depois do pôr do sol. Desta vez, ele se aproxima e comenta o 

que ela está fazendo. Bia, Ita e a sobrinha estão fazendo os pratos e Betinha servindo o caruru 

para quem chegou. Alguns vieram de moto, outros poucos de carro e alguns andando, apesar 

da grande distância entre as casas por lá. Um rapaz chega de moto e deixa do lado das outras, 

estacionadas atrás do barracão. Zé pede que ele a desloque para mais longe, pois “daqui a 

pouco o povo vai começar a sambar aí, vai esculhambar, pode até derrubar tua moto”, diz ele. 

Depois de dar duas voltas no barracão, filmando tudo e todos, ele é solicitado porque tem 

gente querendo beber e ele “precisa” vender sua cerveja. Para então de filmar. Ele fez dois 

longos planos sequenciais, com um único corte, feito porque uma prima dele pede para parar 

de filmá-la, pois ela não gosta e, sobretudo, porque quer lhe dizer algo que não deseja que seja 

gravado. 

 

3.5 REZA DO CARURU 

Passa um pouco das nove horas quando chegamos com D. Maria, e muita gente já havia 

chegado por lá. Várias crianças correm em volta da casa. Os adolescentes ficam um pouco 

mais afastados. Os adultos formam grupinhos aqui e acolá. Geralmente os grupos não são 

mistos, grupo de homens e grupos de mulheres espalhados em volta da casa. Todos esperam. 

O outro rezador já chegou. Assim que chegamos vamos para a sala de Dona Conceição onde 

fica seu altar, para começar a reza.  

Seu Antônio senta de frente para o altar. As pessoas se acomodam como podem na sala, 

que parece menor ainda agora que está completamente cheia. As mulheres mais velhas sentam 

nos sofás, os outros ficam em pé. A maioria dos participantes da reza são mulheres, mas 

alguns homens mais velhos também participam, assim como, um ou outro rapaz mais jovem. 
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Instalam uma lanterna para clarear o caderno que seu Antônio abriu em cima dos joelhos. Ele 

começa, apesar do burburinho das conversas: “A nós descei a Divina Luz. A nós descei a 

Divina Luz. Em nossas almas acendei. O amor, o amor de Jesus! O amor, o amor é de 

Jesus!”. Algumas mulheres começam ao mesmo tempo que ele, baixinho, mas ele pontua: 

“vocês respondem!”. E o coro retoma o verso com clamor. Em seguida, cantam o Pai Nosso, 

sempre com o rezador começando e os outros retomando a estrofe. “São Cosme, São Damião 

e Jesus amado, espero de vós ser amparado” [...] (não consigo entender a outra parte). 

Seguem com a Ave Maria, sempre cantado. As rezas são pontuadas por frases em latim, e 

alguns cânticos também.  

 

Figura 11 – Altar de Dona Conceição durante a reza 

 
Fotógrafo: Ihago Allech Viana (2017). 

  

Infelizmente, não tive acesso aos cadernos dos rezadores e o que resta dos meus dois 

anos de latim, cursados há mais de vinte anos, não me permitiram nem mesmo esboçar uma 

transcrição, se não do coro que se repete em muitas das rezas: “ora pro nobis”.  D. Maria 

conta que o livro de rezas dela era uma edição de 1973, distribuído pela Igreja Católica de 

Maragogipe, na época. Já o de seu Antônio era um caderno no qual tinha copiado. Se no 

começo se ouvia algumas conversas em voz baixa, no final estavam completamente 

absorvidos pelas rezas, que todos conheciam.  

Após mais de meia hora de rezas, Ita chega com o incensário e algumas pessoas 

reclamam: “é agora?”, “é agora que lembrou?”. Ela incensa a sala, acende outra vela e, 
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enquanto isso, Seu Antônio deixa seu lugar na frente do altar onde se instala Dona Maria. Ela 

procura no seu caderno de rezas. Começa uma conversa entre Dona Conceição e as mulheres 

que estão ao seu redor para decidir se iam rezar para São Cosme, para Santo Antônio ou para 

Santa Bárbara. Dona Conceição confirma que é para Santo Antônio, Santa Bárbara será 

amanhã. Todos se benzem e D. Maria começa uma reza em latim. Seguida do Pai Nosso e da 

Ave Maria, sempre cantadas, repetidas três vezes. Entre cada reza ela faz uma prece para 

Santo Antônio. Depois ela faz uma oração de Ladainha53 e termina com outra reza para Santo 

Antônio, pontuada em coro por “ora pro nobis”. Lá fora soltam fogos. Zé, Tonho e Luís 

entram na sala com os instrumentos, seguidos por outros homens que estavam do lado de fora. 

Tocam um samba para São Cosme e São Damião. Todos cantam e batem palmas. A sala, que 

até então tinha um clima de igreja, onde todos rezavam concentrados, imersos nas orações e 

ladainhas, se alegrou, e alguns até começam a sambar. Foi o apelo para o samba de roda que 

todos esperavam. Depois de duas cantigas todos saem em direção do barracão juntando-se aos 

demais, que tinham chegado durante a reza e esperavam o samba começar. Algumas 

mulheres, incluindo Dona Conceição, ficam mais um pouco do lado do altar conversando 

sobre a reza. Um compadre de Dona Conceição a chama para o samba. 

 

3.6 SAMBA DE RODA  

O barracão está cheio, majoritariamente de homens, alguns trouxeram pandeiros e 

triângulos e se instalaram junto aos demais tocadores. Dona Conceição senta do outro lado, de 

frente para eles, formando um círculo. As poucas mulheres, filhas de Dona Conceição e 

algumas das que estavam desde mais cedo, esperam de lado, ainda dentro do barracão. Todos 

os outros estão do lado de fora. Os homens começam a tocar outro samba para Cosme e 

Damião e, então, Cris e uma amiga entram na roda. Começa o jogo do samba de roda, e 

sambadeiras e sambadores alternam-se “vadiando54”. Como descrito no livro Samba de Roda 

no Recôncavo Baiano: 

O Samba de Roda pode acontecer dentro de casa ou ao ar livre, em um bar, 
uma praça ou um terreiro de Candomblé. Sua performance tem caráter 
inclusivo, ou seja, todos os presentes, mesmo os que ali estejam pela 
primeira vez, são em princípio instados a participar, cantando as respostas 

																																																								
53 Prece litúrgica estruturada na forma de curtas invocações a Deus, a Jesus Cristo, à Virgem, aos santos, 
recitadas pelo celebrante, que se alternam com as respostas da congregação (fiéis e/ou religiosos). Dicionário 
Houaiss 2.0, 2006. 
54 Termo usado pelos mais velhos para sambar. 
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corais, batendo palmas no ritmo e até mesmo dançando no meio da roda caso 
a ocasião se apresente. (INSTITUTO, 2006, p. 24) 

  
No samba de roda que acontece na casa no barracão de Dona Conceição todos 

participam e, de maneira geral, ele segue as características descritas no livro, ou seja, os 

homens tocam e as mulheres dançam se sucedendo na roda, o que não significa que seja uma 

regra seguida formalmente. Ali os homens também entram na roda, às vezes várias pessoas 

dançam ao mesmo tempo, e as mulheres também tocam, até mesmo o tambor. E todos 

cantam. Essa liberdade de reformulações e representações55 está presente em todos os rituais 

performáticos praticados nas manifestações culturais e religiosas da família de Dona 

Conceição e dos participantes ali presentes. Para Geertz (1978, p.129) “num ritual, o mundo 

vivido e o mundo imaginado fundem-se sob a mediação de um conjunto de formas 

simbólicas, tornando-se um mundo único”. Podemos inferir que o que acontece aqui é uma 

representação de uma das identidades dessa comunidade. Para Gomes (2004, p.153) “a 

singularidade da performance está na capacidade dos brincantes de criar seu próprio modelo, 

improvisando e adaptando-se às novas circunstâncias”. A representação social faz referência à 

forma do indivíduo pensar e entender o cotidiano, é um conjunto de 

significações/identificações apreendido na sua cultura, que lhe permite situar-se no grupo, na 

comunidade, na sociedade, sentir-se “confortável” e parte integrante dele(a) e, assim, dar um 

sentido à sua vida. A representação social está ligada diretamente à subjetividade. Para 

Woodward (2000, p. 17), 

a representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos 
por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como 
sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que 
damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos.  
 

Os sistemas de representações são partes essenciais na formação da identidade do 

indivíduo, mas também do grupo, já que este existe, se forma, a partir das 

afinidades/identificações existentes entre seus membros. O homem é um animal social, ele 

vive e depende do(s) núcleo(s)/grupo(s) ao(s) qual(ais) ele pertence para viver. Este grupo 

pode ser a família, a comunidade ou outras formações. São nas relações com e nesses grupos 

que se desenham, se afirmam e são validadas as identidades. Para Bauman (2012, p. 46) 

																																																								
55 Representação, aqui, é usado no sentido descrito por JODELET (1998, p. 21), como “uma forma de 
conhecimento socialmente elaborada e partilhada que tem um objetivo prático e concorre para a construção de 
uma realidade comum a um conjunto social”. 
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“todos nós parecemos participar da busca do que Michel Morineau denominou, de forma 

adequada, la douceur d’être inclu”: 

Por si mesma, em certo sentido, essa expressão diz tudo: corresponde a um 
desejo básico – o de pertencer, fazer parte de um grupo, ser recebido por 
outro, por outros, ser aceito, ser preservado, saber que tem apoio, aliados. 
(...) Ainda mais importante que todas essas satisfações específicas, obtidas 
uma a uma, em separado, é aquele sentimento subjacente e profundo, 
sobretudo o de ter a identidade pessoal endossada, confirmada, aceita por 
muitos – o sentimento de que se obteve uma segunda identidade, agora uma 
identidade social. (MORINEAU, 1987 apud BAUMAN, 2012, p. 36)  

 

É este sentimento de pertencimento que permite a identificação. É quando eu me 

reconheço no outro, nos valores, na religiosidade do outro que reforço minha identidade. Para 

Hall (2003, p. 106), numa perspectiva essencialista, a identificação é possível quando se tem 

um mito fundador, “uma origem comum”, valores morais ou ainda ideais compartilhados. Já 

numa perspectiva não essencialista, a identificação nunca é algo definido, completo, ela é um 

processo em constante construção. Podemos fazer um paralelo entre a identidade do sujeito 

sociológico e a identificação na compreensão essencialista; e entre a identidade do sujeito 

pós-moderno e a identificação numa perspectiva não essencialista. Bauman (2012, p. 46) 

afirma que “a segunda compreensão consegue apreender o verdadeiro caráter dos processos 

de identidade contemporâneos”. 

 

Figura 12 – Samba de roda 

 
Fotógrafo: Ihago Allech Viana (2017). 
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Rapidamente a roda não parece mais uma roda e muitos homens, mulheres e 

adolescentes (na maioria meninas) dançam em frente aos tocadores. D. Maria, a rezadeira, se 

aproxima dos tocadores e conversa com Luís, ela parece chateada, bota a mão na cabeça, faz 

uma feição que deixa transparecer um descontentamento. Não ouço o que é dito, mas param 

de tocar e ela logo entoa, como para organizar o enredo, de forma mais tradicional: “Olé, lé, a 

mulher está no samba. Olé, lé, a mulher quer sambar.” Logo a roda se forma novamente, com 

os homens na frente56 e Betinha adentra para sambar, seguida por D. Maria. A alternância das 

sambadeiras na roda retoma, motivada pela umbigada57, característica do samba de roda. 

Depois de alguns minutos, pausa para distribuição de cachaça entre os tocadores e homens da 

roda. Para Santos (2017, p. 78), 

nas comunidades rurais, as bebidas alcoólicas mantêm uma relação com 
práticas culturais, tais como uso em cerimônias religiosas, para 
comemoração do nascimento, nas cerimônias fúnebres, dentre outras 
situações. São tradições que marcam a história e o contexto sociocultural da 
comunidade sendo um dos propagadores do uso da bebida alcoólica no meio 
social.  

 

Nesse momento, gostaria de fazer um pequeno adendo sobre a situação observada a 

respeito do uso do álcool na família de Dona Conceição e na comunidade envolvida nas 

manifestações culturais e religiosas. Pude notar que, exceto no momento de servir o caruru de 

sete meninos, as bebidas alcoólicas, sobretudo a cerveja e os destilados, são consumidos sem 

restrição, inclusive fazem parte, em diversos momentos, como aqui no samba de roda, das 

performances desenvolvidas nos rituais. Cheguei a ouvir a seguinte frase: “homem que é 

homem tem que saber beber”. Este “saber beber” não se refere a saber beber com moderação 

ou, ainda, saber beber em função do ritual, e sim “saber beber” em quantidade. Existe uma 

espécie de concorrência entre eles para mostrar quem aguenta beber mais; quem é o “mais 

macho”, medindo assim a masculinidade e dominação masculina em função da capacidade de 

ingerir álcool. Bourdieu (1999, p. 64) afirma que 

a nobreza, ou a questão de honra, no sentido do conjunto de aptidão 
consideradas nobres (coragem física e moral, generosidade, magnanimidade, 
etc), é produto de um trabalho social de nominação e inculcação, ao término 
do qual uma identidade social instituída por uma dessas “linhas de 

																																																								
56 O espaço é pequeno e tem muita gente presente, a roda é pequena e apertada. São os homens que formam a 
roda, as mulheres, e os demais, ficam em torno desta, em círculos concêntricos. 
57 A umbigada é um gesto do quadril feito por quem está na roda para mostrar/convidar o próximo que vai lhe 
substituir (CARNEIRO, 1976).  
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demarcação mística”, conhecidas e reconhecidas por todos, que o mundo 
social desenha, inscreve-se em uma natureza biológica e se torna um 
habitus, lei social incorporada. O privilégio masculino é também uma cilada 
e encontra sua contrapartida na tensão e contensão permanentes, levadas por 
vez ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em toda e 
qualquer circunstância, sua virilidade. 

 

No entanto, algumas mulheres também consomem uma grande quantidade de álcool, 

talvez, para de alguma forma se assemelharem aos homens, mostrando assim uma busca por 

igualdade. Existem muitos trabalhos sobre a questão do consumo de álcool nas comunidades 

rurais e os problemas decorrentes deste, sendo um dos pontos abordados a relação entre 

álcool, machismo e violência. Esta violência nem sempre é física, ela também se apresenta de 

forma simbólica, na tentativa de assentar o poder do homem sobre a mulher. E, embora na 

família de Dona Conceição as mulheres ocupem um papel central e, muitas vezes, de poder, 

estamos numa comunidade em que o patriarcalismo reina.  

O efeito da dominação simbólica se exerce não na lógica pura das 
consciências cognoscentes, mas através dos esquemas de percepção, de 
avaliação e de ação que são constitutivos dos habitus e que fundamentam, 
aquém das decisões da consciência e dos controles da vontade, uma relação 
de conhecimento profundamente obscura a ela mesma. Assim, a lógica 
paradoxal da dominação masculina e da submissão feminina, que se pode 
dizer ser, ao mesmo tempo e sem contradição, espontânea e extorquida, só 
pode ser compreendida se nos mantivermos atentos aos efeitos duradouros 
que a ordem social exerce sobre as mulheres (e os homens), ou seja, às 
disposições espontaneamente harmonizadas com esta ordem que as impõe. 
(BOURDIEU, 1999, p. 49-50) 

 
Butler (2001, p. 27) acrescenta que 

[...] el poder nunca es sólo una condición externa o anterior al sujeto, ni 
tampoco puede identificarse exclusivamente con éste. Para que puedan 
persistir, las condiciones del poder han de ser reiteradas: el sujeto es 
precisamente el lugar de esta reiteración, que nunca es una repetición 
meramente mecánica.  

 

O que explica como e porque as mulheres, mesmo assumindo papéis importantes e de 

influência nesta família, acabam reproduzindo os mecanismos do patriarcalismo. Ouvi vários 

relatos de violência doméstica e quase todos, senão todos, ligados ao consumo excessivo do 

álcool; não que esta violência venha a ser erradicada com a abstinência do álcool, mas ela é 

exacerbada pelo seu consumo. O álcool atua diretamente no sistema nervoso central e uma 

das primeiras ações, no cérebro, é interferir nas funções de controle daquilo que é moralmente 

aceitável por nós mesmos, de acordo com os códigos sociais dos contextos em que circulamos 
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– gera um tipo de desinibição, e as ações ficam menos controladas, mais espontâneas. E o que 

já está no indivíduo pode, então, se manifestar com menos controle moral (GODOY, 2014).  

E a situação de assédio que já vinha me incomodando um pouco conforme relatei 

anteriormente, na noite do samba de roda, regado por muita cachaça e cerveja, tomou uma 

proporção bastante assustadora. Além de Tonho, outros homens da comunidade haviam 

manifestado o interesse por mim, mas até então de forma discreta. Porém, com o consumo de 

álcool as investidas se tornaram mais agressivas, me deixando apreensiva, temendo uma 

investida mais violenta. Um deles me disse “você não vai embora daqui sem que eu lhe dê um 

beijo, mesmo que seja forçado”. A partir daí, onde quer que eu estivesse ele estava por perto, 

me seguindo. Já não conseguia mais fazer meu trabalho tranquila e concentrada. Às vezes 

pensava que tinha “escapado” dele para logo me dar conta de que ele estava “colado” em 

mim. Cheguei a ter medo e desejar que a festa terminasse logo para que todos fossem embora. 

Percebi que eles não estavam se comportando de maneira diferente comigo. Culturalmente é a 

maneira de paquerar dos homens de lá, as mulheres estão acostumadas, foram educadas para 

achar isso certo, normal. Eles só respeitam as mulheres casadas, sobretudo se os maridos 

estiverem por perto.  

Dona Conceição me contou numa conversa, em uma de minhas visitas fora dos dias de 

festa, que sua bisavó era índia e que tinha sido salva pelo seu pai, que era caçador. Esta 

prática era comum na época, os caçadores voltavam com crianças que eles diziam ter sidas 

abandonadas pelos índios. Sabemos que a realidade é outra, depois de um confronto com 

alguma tribo indígena eles roubavam as crianças, geralmente as meninas. Elas cresciam 

ajudando nos afazeres da casa e, ainda, pré-adolescentes, ou no começo da puberdade, eram 

tomadas como esposas. É o homem que decide quem vai ser sua mulher. Embora a situação 

seja um pouco diferente hoje em dia podemos observar que em algumas zonas rurais os 

resquícios destas práticas perduram. Ouvi da amiga de Dona Conceição: “se eu fosse homem, 

você não ia mais embora daqui”. Esta fala, além de reforçar o patriarcalismo, demonstre que 

minha presença enquanto mulher independente, pesquisadora e cineasta acaba criando uma 

situação de desejo no olhar não só das jovens como também das mulheres mais maduras. No 

entanto, para Bourdieu (1999, p. 45), 

[...] as próprias mulheres aplicam a toda a realidade e, particularmente, às 
relações de poder em que se vêem envolvidas esquemas de pensamento que 
são produto da incorporação dessas relações de poder e que se expressam 
nas oposições fundantes da ordem simbólica.  
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Dona Conceição ficou sentada um longo momento, observando a festa, as performances 

individuais e coletivas. Até que D. Maria lhe chama para “vadiar um tiquinho”.  Dona 

Conceição levanta e no mesmo instante seu caboclo chega e “pega” ela. D. Maria o acolhe 

nos seus braços e dança com ele, abraçando-lhe. Betinha chega com o incensador e passa em 

volta de sua cabeça três vezes e, em seguida, pelo corpo. O samba para e ele se aproxima de 

Luís para puxar uma cantiga, ele parece não entender logo, ele repete e Luís começa: “ô 

mamãe eu vim ligeiro, ô mamãe aê. Eu cheguei no meio da roda, ô mamãe aê”. Ita chega com 

uma saia rodada e veste o caboclo. Ele abraça D. Maria e dançam juntos de novo, logo depois 

ele ensaia uns passos pequenos e lentos apesar do ritmo mais frenético. O samba para mais 

uma vez e ele volta para Luís, indicando outra cantiga: “ô vadeia dois dois, ô vadeia, vou 

vadiar”. A irmã de Dona Conceição, Meire, que é bastante discreta e ficava observando de 

longe, se aproxima para pedir a bênção ao caboclo, que lhe diz algumas palavras lhe 

abraçando longamente antes que ela voltasse para onde estava. Todas as filhas de Dona 

Conceição, presentes, estão agora envoltas dele, sambando, assim como D. Maria. O caboclo 

agora dança mais rápido, mais cadenciado. D. Maria puxa mais duas cantigas e o caboclo vai 

embora. Dona Conceição volta a sentar.  

O samba de roda continua como começou, mas desta vez as mulheres mais jovens e as 

adolescentes participam mais. A performance de sedução fica mais evidente. E, além de ser 

um jogo de sedução entre eles, acaba se operando um jogo de sedução mais clara para a 

câmera. Um dos tocadores pega uma menina, que parece ser sua neta e bota na frente da 

câmera, fazendo sinal para que eu filmasse. Muita gente já foi embora, mesmo assim, o 

barracão permanece cheio. O samba durou uma boa parte da noite e adentrou a madrugada. Já 

são mais de duas horas da manhã quando D. Maria sobe na garupa de uma moto e parte. 

Fiquei mais um pouco no barracão. Achei que tivesse terminando o samba de roda, mas 

alguns não pareciam querer parar. Os tocadores continuavam a tocar animados. Não sei se era 

o prazer de estar ali, o clima festivo, a performance para a plateia e para a câmera ou o álcool, 

ou tudo ao mesmo tempo, que os ajudava a não se sentirem cansados e continuarem a tocar.  

Eu estava exausta e sabia que a noite de sono seria bem curta, visto que no dia seguinte 

todos que permaneceram na casa acordariam bastante cedo, afinal ainda tinha mais reza, o 

presente no rio e o samba de caboclo para terminar. Mas não podia ir deitar antes de falar com 

Dona Conceição. Já era mais de três horas da manhã, procurei por ela e a encontrei na 

cozinha, tomando uma cerveja. Sentei um pouco para conversarmos sobre o dia, ela estava 

muito feliz, pois tudo tinha ocorrido bem. Estava terminando a cervejinha para ir se deitar, 
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aproveitei para me despedir e tentar recuperar um pouco do cansaço do dia, nas cinco horas 

que me restavam de sono. Não foi tarefa fácil, pois o samba continuou por mais um tempo no 

barracão, até este se transformar num dormitório para aqueles que não acharam lugar na casa.  

 

4 DOMINGO: MÃE D’ÁGUA E SAMBA DE CABOCLO 

O dia começa um pouco mais arrastado depois da festa da noite anterior. A manhã foi 

ocupada com a limpeza da festa e o preparo do almoço, apesar das sobras do caruru. Algumas 

mulheres se dedicavam a matar e preparar algumas galinhas para o almoço.  As crianças 

brincavam em torno dos trabalhos no quintal. No começo da tarde começaram a chegar 

mulheres da família e da vizinhança para o presente. Aproveitei o público para reproduzir o 

documentário Presente da Mãe d’água. Logo depois do almoço começaram as rezas e na 

sequência o presente.  

 

4.1 ENTREVISTA COM ANA 

O dia de fato começou bem cedo, até para aqueles que “fizeram o couro comer” e 

“vadiaram” até o sol raiar. Quando acordei as mulheres se atarefavam na cozinha e no quintal, 

limpando os vestígios da festa, juntando as latinhas de cerveja, pratos e talheres descartáveis e 

embalagens de bombons.  A maioria já tinha tomado o café da manhã, que era composto de 

aipim cozido, pão com manteiga e café. Toda a louça da véspera estava lavada e secava em 

cima de uma mesa do lado de fora, no fundo da casa, de frente para a cozinha. Mais ao fundo, 

roupas estendidas no varal feito com cordas amarradas entre duas árvores. Os homens tinham 

saído para visitar os vizinhos. As coisas aconteciam num ritmo mais dilatado, mais lento. 

Todos demonstravam sinal de cansaço e de poucas horas de sono. Era pouco menos de dez 

horas quando Ana começou a tratar a galinha que seria preparada para o almoço, além de todo 

o caruru da véspera. Propus ajudá-la e nos instalamos perto da louça que estava secando, onde 

tem um reservatório de água. Passamos ali um bom momento conversando. Lane, com Biel 

pendurado no peito, se juntou a nós, e falamos de muitas coisas, mas sobretudo da morte. 

Pude perceber como lidavam de maneira bem natural com a morte, como algo que faz parte 

da vida e que deve ser aceito.  
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Ana concordou em dar uma outra58 entrevista filmada. Quer se arrumar, mas digo que 

não é necessário. Ela tira a touca da cabeça, ajeita o cabelo e decide ficar com a mesma roupa. 

Nos instalamos no fundo da casa. Ela também fala para a câmera consciente de que é um 

canal de comunicação e, quem sabe, de validação e valorização da história contada, da cultura 

vivida. Suas primeiras palavras frente à câmera são: 

Sim gente, o que eu tenho a falar, essa festa que nós tamo fazen(d)o hoje é 
uma festa de tradição, que vem de vó, pra neto, pra filho, sobrinho, parente e 
amigos, enfim.... E a gente todo ano... muitas coisas que acontece, que a 
gente cré. É como diz o ditado quem tem fé vai a pé. Se a gente faz é que a 
gente (a)credita.... e tem fé. E sei que existe. Não é todo mundo que tem fé e 
acredita. Né? Então, eu acredito tanto que meu irmão tava numa situação 
difícil... eu fui lá (de)junto do poço da festa, quando cheguei lá... eu senti um 
aviso, vai lá. Eu fui. Quando chegou lá, me (a)joelhei e pedi à Dona das 
Águas que olhasse pra meu irmão, desse a saúde dele, que eu queria ver ele 
bom, como era antes. Naquela noite, minha filha, ele dormiu e deixou eu e 
minha mãe dormir. Desse dia pra cá tá aí como todo mundo tá vendo. 
Entendeu? Inclusive eu fiz a promessa, tou pagando hoje. Aqui ó (olhe). Que 
eu prometi a ela uma boneca. (Mostra a boneca para a câmera) (informação 
verbal, 2107). 

 

Fica claro que ela se dirige à um espectador(es) e o toma como testemunha do que 

aconteceu. Para ela, ele pode até não acreditar, mas seu testemunho é a prova de sua 

realidade, de sua fé, de uma de suas identidades. E a câmera, o registro, é o que valida 

naquele momento sua fé e o cumprimento de sua obrigação. Para Cardoso de Oliveira (2006, 

p. 31), “contrariamente ao conhecimento, que é um ato cognitivo não público, o 

reconhecimento depende de meios de comunicação que exprimem o fato de que outra pessoa 

é considerada como detentora de um ‘valor’ social”. 

Com uma boneca nas mãos, mostrando para a câmera, ela continua: “e a boneca tá aqui, 

de prova, pra todo mundo ver. Né? Vou entregar pra ela.” Mais tarde, ela mostra para a 

câmera o caderninho e a caneta que comprou para anotar seus pedidos desse ano para a Dona 

das Águas, e de todos que desejarem. Querino (1998, p. 41-42) descreve a crença para a Mãe 

d'Água da seguinte forma: 

É crença geral, entre eles, que no fundo do mar e dos rios existe uma 
divindade que exerce influência direta em todos os atos de nossa vida. Em 
lugar retirado, a pessoa que pretende algum benefício, encaminha-se para 
beira-mar e aí bate palmas três vezes e diz: “Mãe d’Água, se me ajudares a 
ser feliz em tal negócio, eu vos dou um presente”. Satisfeita que seja a prece 
votiva, a pessoa volta ao lugar com o presente, que se compõe de pentes para 
cabelo, sabonetes, favas brancas, frascos de perfume, fitas e um leque. Nessa 

																																																								
58 Em 2016 filmei uma entrevista com ela, em que contava sobre o presente e sobre seu filho Luís, que quase se 
afogou duas vezes no rio, onde é depositado o presente e, por isso, sua obrigação. 
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ocasião, a pessoa beneficiada, em companhia de diversas outras, inclusive 
uma espécie de médium espírita, que se dirige àquela divindade entoando 
rezas adequadas, provoca a presença da mãe d’água.   

 
Se na família de Dona Conceição existem algumas mudanças na maneira de fazer o 

ritual, no fundo a crença se assemelha muito à descrição feita por Querino. 

Outro ponto importante, que ressalto na fala de Ana, é sobre a pluralidade e a riqueza da 

religiosidade da família, o encontro entre as fés que convergem nas práticas desta. “Enquanto 

Deus der a vida e a saúde a gente vai continuar. Passa de um pro outro, como vem passando 

antes, né? E vai continuar até o dia que Deus quiser, [...] “Ela (a Dona das Águas) tem o poder 

pra isso. Deus primeiramente e ela, né? Deus, as águas e os orixás que têm força”. Frases 

como estas mostram a influência do catolicismo popular e do candomblé de caboclo, ele 

mesmo rico de influências indígenas59. E, quando questionada sobre a práticas religiosas da 

família, diz: 

Eu acho que... é sendo uma religião e num (não) sen(d)o uma religião. É 
como se diz, né? Religião, cada qual tem a sua. Então, a nossa é essa. 
Entendeu? Eu mesma já nasci ali. Minha mãe, meu pai, já nasceu ali dentro. 
É religião. Que tradição, não é! Eu acredito que não. Eu acredito que é uma 
religião. (informação verbal, 2017) 

 

Na reza, no caruru e no ritual da oferenda à “Dona das Águas”, e em seus 

desdobramentos, estamos na presença de manifestações religiosas em que é possível 

identificar as influências de diferentes credos, embora fora de um contexto estruturante de 

uma religião propriamente definida. Apesar de que se indagados os membros do grupo 

responderão que são católicos. 

 

4.2 AMIGAS DE DONA CONCEIÇÃO: PASSADO E PRESENTE 

Depois que terminei a entrevista com Ana,  Dona Conceição pediu para que eu fosse 

buscar de carro algumas amigas que não estavam no presente pois não tinham como se 

locomover até sua casa, por conta das dificuldades ligadas à idade –  por  aqui muita gente 

																																																								
59 Carneiro (1991, pc.62) diz que “foi a mítica pobríssima dos negros bantos, que se fusionando com a mítica 
igualmente pobre do selvagem ameríndio, (que) produziu os chamados Candomblés de Caboclo”. Tirando o 
preconceito, arraigado na época, sobre os povos de origem Banto e os ameríndios, a afirmação de Carneiro 
confirma essa influência. 
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ainda se desloca à pé ou de moto60, o que também não era mais possível para elas. Mais uma 

vez Ihago e Marise ficaram com a incumbência de filmar na minha ausência. Enquanto fui 

buscar as amigas de Dona Conceição uma adolescente chegou na casa, com uma queimadura 

de óleo que tinha ocorrido fazia alguns dias. Dona Conceição lhe dá conselhos de como 

cuidar com planta e fumo de corda. Ela tem um conhecimento muito rico das plantas e de seu 

poder de cura. 

As amigas de Dona Conceição se instalam no barracão para “tirar um dedo de prosa”61. 

Começam a conversar sobre o parentesco entre elas. Uma delas é filha da sobrinha da avó de 

Dona Conceição, que nos conta que sua bisavó foi pega no mato, que era índia, assim como a 

bisavó de Dona Conceição. Ela nos conta com suas palavras: 

A mãe de minha vó... o caçador ia caçar. Os meninos ficavam na mata, nera 
(não era)? Chegou lá, encontrou com essa menina. Eles pegavam, levavam 
pra casa, pra criar. Ela era pequena. Levou. Criou. Quando a menina tava 
moça, tava no quarto fechada. Não abria o quarto não. Se abrisse ela corria. 
Dentro do quarto trancada. Mas com o tempo, ela ia ficando, ia ficando, ela 
ficava se acostumando com o pessoal. (A)mansava. Que nem (como) um 
bichinho que pega no mato, bravo. Chegava em casa, (a)mansa. (..) Pegava 
no mato, de cachorro. (...) e quem criou ela, o homem que pegou e criou, 
casou um filho desse homem que pegou com essa moça, com essa índia. Por 
isso que mainha tinha aquele cabelão, morena. E mal-criada que era... que os 
índios é mal-criado que uma pega. (Informação verbal, 2017). 

 

Termina sua frase rindo e começa a falar de uma outra vizinha que tinha perguntado 

pelas amigas. Elas se rememoram a época que vadiavam juntas, desde bem jovens. E 

lembram de uma outra amiga que sempre estava junto com elas, mas que agora tinha se 

tornado evangélica e não frequentava mais esses encontros. Esse ano, Cati, filha mais nova de 

Dona Conceição, com os filhos e marido não vieram para o caruru nem para o presente, pois 

ela virou evangélica, posto que seu marido e a família também são, e condenam as práticas 

religiosas e culturais da família de Cati. No entanto, ela ligou querendo saber sobre o caruru e 

a festa, querendo saber detalhes do que tinha perdido. No ano anterior ela tinha participado 

ativamente, e era notável seu prazer em estar ali. 

Dona Conceição conta para as amigas que eu fiz um vídeo mostrando o presente e pede 

que mostre para elas também. Tinha levado meu computador por necessidades técnicas e fui 

buscá-lo para reproduzir o documentário. Dona Conceição se mostra sempre muito orgulhosa 
																																																								
60 A moto é um meio de transporte bastante utilizado na zona rural, mas seu uso é relativamente recente. 
Habitualmente as pessoas se locomoviam a pé, de cavalo, jegue ou burro. Na festa de Dona Conceição 
cheguamos a ver duas pessoas chegando de jegue e, um outro, montado num boi. 
61 Conversar. 
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quando fala do documentário e tem prazer em poder mostrá-lo. É uma maneira, também, de 

nos apresentar para as amigas e de avisá-las que teria uma equipe filmando esse ano 

novamente. Inicialmente pensamos em levar o computador para o barracão, para não ter que 

tirá-las do lugar onde tinha escolhido ficar, mas seria complicado assistir ali, pois incidência 

da luz do sol estava muito forte. Então, instalamos o computador na sala e organizamos uma 

pequena “sessão de cinema”. 

Outras mulheres e crianças vieram assistir também. Todos comentam sobre quem estava 

lá, em que ano foi, relembram das pessoas que estavam naquele ano, mas que não são 

frequentadores habituais, procuram-se nas imagens. É interessante notar que as pessoas de 

fora, que assistem ao filme, se surpreendem quando no vídeo aparece o caboclo de Dona 

Conceição pegá-la, mas ninguém faz nenhum comentário, pois para eles é algo 

completamente natural. Ana comenta que naquele ano não tinha muita gente, “quase ninguém 

estranho”. E, completa dizendo que exceto um de seus filhos os outros também não vêm mais, 

pois todos se tornaram evangélicos, assim como Cati. 

 

Figura 13 – Dona Conceição e amigas assistindo o documentário Presente da Mãe d'Água 

 

Fotógrafa: Malaika K.B. (2017). 

  

Numa outra ocasião Dona Conceição contou que o terreiro62 da Mãe de Santo onde ela 

tinha iniciado seu percurso na religião afro-brasileira tinha sido completamente destruído 

																																																								
62 Denominação do local de culto das religiões afro-brasileira.  
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depois que ela morreu, pelos próprios filhos, que tinham “entrado na lei de Cristo” – como 

eles qualificam aqueles que se tornam evangélicos. Estes passaram a condenar e demonizar os 

cultos afro-brasileiro e deixaram de frequentar as festas religiosas, mesmo quando praticadas 

por familiares próximos. Segundo os dados do IBGE, do censo de 2010, em 30 anos o 

percentual de evangélicos passou de 6,6% para 22,2% no Brasil63.  

Terminado o documentário Dona Conceição traz o barquinho de madeira que receberá 

as oferendas para a Dona das Águas, para mostrá-lo, com altivez, às amigas. Talvez, porque 

no ano que filmei o presente pela primeira vez (2013) não teve barquinho, as oferendas 

tinham sido colocadas numa cesta. Dona Conceição enumera as oferendas (alfazema, flores, 

pentes, etc.) que irão enfeitar o barco mais tarde. Elas admiram o barquinho e elogiam o 

trabalho do artesão. Foi Cris que comprou na feira de São Joaquim, em Salvador, repositório 

de memória das culturas afro-brasileira. A feira, além de ser um ponto central de comércio 

para os produtores rurais do Recôncavo Baiano é o local onde podemos encontrar todos os 

produtos e animais necessários para a manutenção dos cultos afro-brasileiro.  

Na Feira de São Joaquim se encontra de tudo: legumes, frutas, cereais, 
carnes, objetos para uso doméstico, dentre outras utilidades. Mas tem um 
setor da feira mais voltado para o lado espiritual. São barraquinhas que 
oferecem itens, principalmente das religiões afro-brasileiras. Filtros, patuás, 
guias, imagens, tanto de santos quanto de orixás e muitos outros produtos 
que fazem do local um verdadeiro “shopping místico”. (RAMOS, 2005) 

 
Dona Conceição volta a comentar sobre os familiares que não vêm mais para o presente 

desde que começaram a frequentar as igrejas cristãs. Falando de sua filha Cati, ela diz: 

Cati disse, mãe não tem o que fazer, fica só dando de comer pro povo. 
Depois o povo faz uma bagunça, faz uma zuada. Eu quero isso nada. Eu 
digo, pode deixar. Porque mãe não larga? Não tem seu santo? Não diz que é 
seu Deus? Manda dizer missa. Mas não foi costume de eu mandar dizer 
missa. Minha missa foi assim desde pequena, né não? (...) Eu disse, quando 
eu morrer, sabe o que você faz... ninguém vai tomar conta que eu sei, já está 
ficando todo mundo crente, ninguém vai querer... (a)panha uma toalha, bota 
tudo na toalha, os santos, chega na igreja entrega. Não jogue fora, não 
quebre, que eu vou ficar penando. Eu quero que bote na igreja! Né não é? 
Quero que bote lá. Lá vão tomar conta. (informação verbal, 2017) 

 

No final da entrevista de Ana, naquela manhã, ela também tinha comentado de Cati e 

sua ausência na festa: 

																																																								
63 Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo.html?busca=1&id=3&idnoticia=2170&t=censo-
2010-numero-catolicos-cai-aumenta-evangelicos-espiritas-sem-religiao&view=noticia 
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Eu não me sinto feliz com isso. É uma escolha dela. Como eu te digo, cada 
qual.... né? Porque se ela já nascesse do outro lado... Do outro lado, quer 
dizer que não é uma banda ruim. É um lado bom. Que vai pra igreja, 
também, né? Evangélica. Mas eu no lugar dela, eu não iria. Porque eu já 
nasci nessa. Entendeu? Pai dela, vó dela, irmã dela tudo é ali. Como ela 
casou com um rapaz que a família participa. Aqui, fizeram a cabeça dela... e 
ela... passou pro lado de lá. Eu no lugar dela, eu não passaria, né? Se 
dependesse de mim e das minhas irmãs ela tava aqui. Hoje, como estava o 
ano passado. Mas foi escolha dela, a gente não pode dizer nada. (informação 
verbal, 2017). 

 

As amigas comentam que alguns de seus familiares também “entraram na lei de Cristo”, 

mas que elas vão continuar vivendo como sempre viveram. E falam da dificuldade em 

continuar a fazer as obrigações por conta da idade e da saúde. Dona Conceição conta que 

quase não fez a festa este ano, não só por conta da idade, mas também, pela dificuldade 

financeira. E que com a ajuda de alguns – inclusive a minha –, “com a força de Deus e dos 

amigos” pôde realizar e “aí ficou todo mundo satisfeito e contente.” Ela conta como e de 

quem herdou os santos que foram do seu tataravô, e sua preocupação com o devir destes 

depois de sua morte. Cris vem nos chamar, pois já são quase duas horas e devemos almoçar 

para, em seguida, começar os rituais do presente, para não terminar muito tarde. Por ser 

domingo muita gente deve voltar para casa, alguns até Salvador.  

 

4.3 REZA DO PRESENTE 

O almoço acontece sem grandes cerimônias. As crianças e os mais jovens já tinham 

almoçado. Dona Conceição e suas amigas são servidas pelas filhas, assim como Marise, Ihago 

e eu. No final do almoço todos começam a se arrumar, a se preparar para o presente. Quem 

tem presente para botar no barquinho leva para sala, onde Dona Conceição o tinha deixado, 

pois era ali que ele seria arrumado com as oferendas. Flores, alfazemas, bonecas, pentes e 

sabonetes são colocados no barquinho. D. Maria chega para a reza antes de descerem com as 

oferendas para o rio. Enquanto ela cumprimentava a todos, Dona Conceição incensava a sala. 

Desta vez, a sala estava mais vazia que na véspera. Estavam presentes as amigas que tinham 

chegado mais cedo, as filhas de Dona Conceição, duas amigas e Biel. Exceto o menino, a sala 

estava ocupada só por mulheres. Os homens tinham saído para visitar amigos, “tomar uma” 

nas pequenas barracas transformadas em vendinhas que existem aqui e acolá, nas zonas 

rurais. 
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D. Maria se instala na frente do altar e pega seu caderno de rezas. Desta vez, ela vai 

levar a reza sozinha, Seu Antônio não está presente. Começam com o Pai Nosso, seguido da 

Ave Maria, cantados. Um rapaz chega e fica um pouco de lado, encostado na porta da casa. 

Durante a reza Cris fica com o barquinho no colo e parece muito comovida, lágrimas correm 

no seu rosto. Além do barquinho, uma caixa encapada com papel de embrulhar presente 

recebe oferendas também. Todas estão bastante concentradas e a reza segue a mesma ordem 

que na véspera. Do lado de fora barulho de motos chegando, e o burburinho das pessoas 

conversando se intensifica cada vez mais. Duas rezas em latim, para Santa Maria, são 

entoadas. O objeto da reza é para Santa Maria e Crispina e Crispiniana. Para terminar, todos 

entoam, aplaudindo: “viva San Crispina e Crispiniana, viva São Cosme e São Damião, viva 

Santo Antônio, viva todos que estão aqui pra socorrer a família e todos nós”.  

4.4 A OFERENDA E O SAMBA DE CABOCLO 

Dona Conceição troca de roupa, e no lugar de seu vestido colorido e escuro ela coloca 

uma saia branca e uma blusa azul, na cabeça leva uma touca branca. Algumas mulheres estão 

vestidas de branco ou com cores claras, mas aparentemente não parece ser uma obrigação, 

visto que a grande maioria está vestida com todo tipo de roupa e cores. Contudo, nota-se que 

estão arrumados para a ocasião. No Barracão, os homens, os mesmos da véspera, já estão 

instalados com os instrumentos e aguardam com algumas mulheres, que não participaram da 

reza. Várias pessoas, não só da família, esperam do lado de fora. Alguns estão bebendo 

cerveja outros cachaça, num mesmo copo que circula entre eles. As mulheres que 

participaram da reza chegam no Barracão e todos batem palmas e cantam uma cantiga para 

Dona Oxum e Iemanjá, as Donas das Águas, puxada por D. Maria. Dona Conceição se 

aproxima dela para lhe sugerir uma cantiga, ela ouve enquanto Dona Conceição canta 

baixinho e, em seguida, lança em voz alta: “segura o barco seu marujo vou navegar, vou 

jogar flores lá no meio do mar. Quem vai no bem pode me acompanhar. Sou Iemanjá. Sou a 

rainha do mar”. Cantam e dançam por mais um momento no barracão. Não era essa a cantiga 

que Dona Conceição tinha sugerido. E, conforme confirmado pela assembleia, tinham que 

cantar uma terceira cantiga. Chamam Dona Conceição para que puxe a sua cantiga. Tonho, 

visivelmente bêbado, fala mais alto e cobre a voz de Dona Conceição, Betinha chateada pede 

que ele respeite o momento. “No mar tem peixe, no rio tem água. Tá na hora de levar o 

presente das águas”. Dona Conceição ia dar mais uma volta no barracão, mas na sua frente os 

homens estão servindo mais cachaça, ela puxa então o cortejo para fora do barracão em 
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direção do rio. Logo atrás dela as mulheres com os presentes e as crianças, seguidas pelos 

homens. 

O rio se encontra a uns duzentos metros da casa de Dona Conceição, que fica numa 

pequena colina. Desci na frente do cortejo, um pouco antes deles, para filmá-los descendo em 

direção ao rio. Lá já havia algumas pessoas esperando e comentando sobre o presente. 

Visivelmente, pelos comentários (“Ha, são eles.” “Estão vindo.” “Olha como é!”), era a 

primeira vez que estavam ali. Até porque os mais próximos, ou os que conheciam a família 

estavam todos na casa de Dona Conceição, preparando o cortejo e acompanhando a saída do 

presente desde o início. Entre 2013 e 2017 é perceptível o aumentado no número de 

participantes na entrega da oferenda no rio.  O que foi confirmado por Dona Conceição.  

Geralmente, depois de dadas as oferendas para a Dona das Águas tocava-se sambas de 

caboclo na beira do rio, a família festeja e os caboclos presentes dançavam, e logo o evento 

terminava, até porque é sempre no domingo que acontece e, muitos, têm que partir cedo, pois 

não moram mais na região. No entanto, este ano o samba continuou até bem mais tarde, pois 

tinha muita gente dos arredores, inclusive pessoas que ninguém da família conhecia.   

Os tocadores se instalam frente ao rio. Uma amiga da família está com o incensário em 

mãos e incensa as pessoas e os presentes. “Ô (olha) o Peixe Marinho, ô o Peixe Marinho, ô o 

Peixe Marinho olé. Ô o Peixe Marinho, ô o Peixe Marinho, as águas do Peixe é”. Uma roda 

se forma. Dona Conceição e D. Maria dançam no meio, logo seguidas por Cris. Dona 

Conceição puxa outra cantiga: “na beira do rio eu vi o couro gemer, eu vi o couro falar, eu vi 

a piaba nadar.”. Levou um tempo até que todos entendessem a letra. Dona Conceição tenta 

levar Betinha para o centro da roda, mas ela parece não querer ir, e sua irmã, Ita, faz um gesto 

com o dedo para que ela não vá. O transe de Betinha, dois anos antes, tinha sido muito 

violento e ela estava receosa que aconteça de novo, da mesma maneira.  

Dona Conceição continua dançando, embora pareça chateada com algo. Pede para Cris 

buscar as velas. Enquanto isso as mulheres se sucedem na roda. D.Maria puxa uma nova 

cantiga: “ho Janaina, Janaiá, eu quero me banhar nas águas do mar”. Quando param de 

cantar o caboclo de Dona Conceição chega, desta vez é o Caboclo Marinho. Ela já tinha me 

falado deste caboclo, que pega ela na entrega da oferenda, no entanto achei pouquíssimas 

referências sobre ele, nas minhas leituras64. Seu caboclo, assim que chega, quer entrar no rio. 

Alguns homens mais jovens estão na água para segurá-lo (Dona Conceição não sabe nadar). 
																																																								
64 Carneiro (1991, p. 184) enumera alguns tipos de caboclos encontrados na sua pesquisa e um deles é o Peixe 
Marinho.  
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Betinha e Ita a ajudam a entrar no rio. Ana também entra, mas para tomar um banho, não para 

ajudar os rapazes. O caboclo é deitado primeiro de costas, depois de barriga e depois de costas 

de novo, como indicado por alguém que está na terra. Faz gestos com as mãos, bate na água, e 

diz que vai “jogar água no povo”. Os rapazes se preocupam com a câmera de Ihago que está 

bem próximo, filmando. Caboclo Marinho joga água nas pessoas que estão por perto e, 

depois, com a ajuda dos rapazes sai e é levado para uma cadeira perto dos tocadores. Algumas 

pessoas vêm o saudar e pedir bênção. Voltam a tocar e cantar: “cadê você Maria, pra dar 

saúde a ela, com prazer e alegria, Deus deu o encant(e)o do céu. Receba o encant(e)o do 

céu”.  

Um grito estridente chama a atenção de todos, que param de tocar e cantar para olhar o 

que estava acontecendo. D. Maria comenta que “é Ogum ou Iansã, quem sabe”. É Betinha que 

acaba de receber, de incorporar, uma entidade. Ela dá gritos repetidos. Começam a cantar: 

“vou tomar banho na bacia de Ogum. Vou me enxugar na toalha de Ogum.”. Ela se joga no 

rio e é acolhida pelos rapazes que ainda estão na água. Ita chega com o incensário e pede que 

a retirem da água. A sentam na margem do rio, suas irmãs e sua filha Liu chegam com 

alfazema. Liu passa alfazema no tórax de sua mãe. As crianças, curiosas, ficam em volta. 

Uma mulher se aproxima e diz: “tem que tirar um samba que ela quer cantar”.  “Ogum de 

Ronda ele vem rondar. Ogum de Ronda ele vem rondar. Passei almíscar65 no meu canzuá. 

Passei almíscar no meu canzuá66”. Muita gente parece impressionada com o transe de 

Betinha. Volta para água e pela primeira vez vemos uma mulher entra para ajudar, é sua irmã 

Ita, que rapidamente é seguida por Tonho. Foram necessários vários homens para segurá-la, 

porque ela queria ir para a outra margem, onde é levada a oferenda. Ela se debate muito, eles 

a seguram e balançam de cima para baixo, num gesto semelhante ao do caboclo de Dona 

Conceição, quando batia com as mãos na água. Tonho é muito carinhoso e acolhedor com sua 

irmã em transe. A pega nos seus braços e leva para a margem, enquanto os demais rapazes e 

Ita vão jogando água nela. Confirmam que de fato é Ogum que pega ela. A maioria fica 

olhando curiosamente para o que está acontecendo, enquanto os outros continuam tocando e 

cantando.  

O caboclo de Dona Conceição levanta de sua cadeira, se aproxima da roda formada 

pelos tocadores e puxa outra cantiga: “Que tá fazendo Ogum, tá chorando de lá. Que tá 

																																																								
65 Não consigo entender distintamente o que cantam, mas me parece que dizem almíscar.  
66 Nos candomblés de rito bantu, a casa onde se realizam as cerimônias religiosas. Dicionário Houaiss 2.0 
(2006) 
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fazendo Ogum, vem cá, pra nós vadiar”. Enquanto puxa a cantiga olha em direção de Betinha. 

Os tocadores retomam em coro a cantiga. Levam o caboclo de Betinha para a cadeira onde 

estava o de Dona Conceição. Ele abraça Tonho com muita força e por um longo tempo. O 

caboclo de Dona Conceição volta a puxar uma cantiga: “Eu vi o cruzeiro do céu. Eu vi o 

relâmpago do mar. Eu vi descer dois coriscos. Eu vi Santa Bárbara raiar.”. O samba 

continua por mais um momento, algumas mulheres dançam e, diferente da véspera, são as 

únicas já que nenhum homem, exceto Tonho, entrou na roda. Uma particularidade que notei 

esse ano é as filhas de Dona Conceição entraram no rio, não só durante o transe de Betinha, 

mas antes e depois também, simplesmente para tomar banho no rio. 

 

Figura 14 – A oferenda 

 
Fotógrafo: Ihago Allech Viana (2017). 

 

O samba para e é hora de entregar o presente no rio. Nesse momento os caboclos de 

Dona Conceição e de Betinha já foram embora. Ana pega nos braços a caixa forrada, cheia de 

presentes – inclusive os seus – e com os bilhetes com pedidos a Dona das Àguas. Luís leva o 

barquinho na cabeça. Dona Conceição os acompanha, primeiro em direção dos tocadores. 

Fazem uma roda, e os que estão com o presente, assim como alguns outros, dançam em ronda 

ao som de “Santa Bárbara é bonitinha, Santa Bárbara é diferente. Acorda quem tá dormindo, 

alegra quem tá doente”. Luís passa o barquinho para Betinha, que o põe na cabeça e, em 

seguida, passa para Tonho. O mesmo, fazem com a caixa, que passa de Ana para Nega, amiga 
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de Dona Conceição. E, assim por diante, entre os que estão na ronda. Começam a cantar “Vou 

entregar esse presente, faltou o pombo da asa azul. Vou entregar Senhor do Bonfim que é 

padroeiro da mata do sul”, enquanto se aproximam do rio. Betinha passa o barquinho para 

Zé, e Ana a caixa para um dos filhos de Bia, o outro já está no rio. Começam a cantar outra 

cantiga, que é a que cantavam habitualmente na hora de entregar o presente no rio, mas por 

algum motivo que não entendemos param e voltam a cantar a música anterior. Zé e os dois 

filhos de Bia atravessam o rio.  

É próximo a outra margem, do lado mais fundo do rio, que depositam a oferenda. Antes 

derramam a alfazema sobre os presentes. Este ano são muitos frascos, uma dezena. Achei que 

fossem trazê-los de volta, vazios, mas acabam arremessando-os para mais longe, no rio. Por 

fim, afundam a caixa e o barquinho. Na superfície flutuam as flores e a boneca. Todos se 

alegram com o sucesso da oferenda e o samba de roda retoma. Como já passa das 17 horas, e 

muitos devem partir, o batuque continua por mais meia hora e termina na beira do rio. 

Retornam para casa de Dona Conceição, alguns começam a se despedir, marcando encontro 

para a festa no ano seguinte. Tivemos que partir rapidamente, pois Marise e Ihago, com o 

pequeno Mwuana, precisam retornar para Salvador ainda nesta noite. Cris nos contou que o 

samba continuou com os que ficaram até mais tarde. 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ETNOFILMOGRAFIA  

A festa este ano durou dois dias. Começou no sábado e terminou no domingo, no final 

do dia. Os preparativos que antecederam o presente, propriamente dito, começaram com rezas 

católicas entoadas em latim pelo rezador ou rezadeira e respondidas, também em latim, por 

todos ali presentes, em frente a um altar que, conforme disse anteriormente, era possível 

identificar símbolos da religião católica, mas também afro-brasileira, assim como a figura de 

um caboclo. Mais tarde, fez-se a matança para a oferenda, momento em que a influência do 

candomblé é totalmente perceptível, apesar de não estarem em um terreiro de candomblé e a 

família não se reconhecer como praticante desta religião. A matança foi seguida do caruru e 

do samba para “Cosme e Damião” e “Crispina e Crispiniana” (ritual dedicado aos gêmeos), 

durante o qual algumas pessoas entraram em transe e receberam seus caboclos. No dia 

seguinte aconteceu o ritual da oferenda e o samba de caboclo. Dona Conceição e Betinha 

receberam seus caboclos.  



85	
	

Podemos afirmar que a identidade religiosa da família é híbrida67, enriquecida pelas 

diversas influências católicas, africanas e indígenas. Culturas tradicionais, da oralidade, que 

constroem a coesão do grupo a partir da transmissão de mitos fundadores desta identidade. 

Dona Conceição, na entrevista que serviu de base para o documentário Presente da Mãe 

d’Água, realizada em outubro de 2015, contou como começou a oferenda. Para Woodward 

(2000, p.11), “uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é 

por meio do apelo a antecedentes históricos.” Dona Conceição faz os rituais ligados à 

oferenda desde os 12 ou 13 anos, e durante sua vida sempre cultuou estes santos e caboclos 

em outras manifestações culturais e religiosas. Sua família se constrói e desenvolve em torno 

dessas práticas de significação, que são a essência da identidade religiosa formada. Para Silva 

(2000, p.85), 

pouco importa se os fatos são “verdadeiros” ou não; o que importa é que a 
narrativa fundadora funciona para dar à identidade nacional a liga 
sentimental e afetiva que lhe garante uma certa estabilidade e fixação, sem 
as quais ela não teria a mesma e necessária eficácia.   

 
O autor faz referência à identidade nacional, mas podemos facilmente substituí-la pela 

identidade religiosa para entender a importância das representações na construção do 

sentimento de pertencimento e identificação entre os membros do grupo e/ou da família, 

como no nosso caso. Anderson (2008, p. 33) afirma, ainda, que “qualquer comunidade maior 

que a aldeia primordial do contato face a face (e talvez mesmo ela) é imaginada. As 

comunidades se distinguem não por sua falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em que são 

imaginadas.  

Woodward (2000, p. 41) diz que “é nesses momentos (rituais) que ideias e valores são 

cognitivamente apropriados pelos indivíduos”. Durkheim (1996, p. 42) lembra que “(...) os 

ritos são uma maneira de agir que ocorre quando os grupos se reúnem, sendo destinados a 

estimular, manter ou recriar certos estados mentais nesses grupos”. Estes ritos ou 

manifestações são a base da construção da subjetividade do indivíduo. Durante os rituais da 

oferenda subjetividades são criadas, desenvolvidas e reforçadas. Estas são responsáveis pela 

valorização da identidade individual, da família e religiosa. Denise Jodelet (1998, p. 36), 

discípula de Moscovici, resume as representações sociais como “uma forma de conhecimento, 

																																																								
67 Entende-se por identidade híbrida, aquela que passou por processos de “mistura”, junção de diferentes 
matrizes culturais e religiosas (HALL, 1998). 
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socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e concorrendo para a construção 

de uma realidade comum a um conjunto social”.  

No entanto, é importante fazermos uma atualização da situação dentro da família de 

Dona Conceição.  Três de seus filhos, já adultos e com os filhos crescidos, saíram de Iriquitiá, 

do Recôncavo e, inclusive da Bahia, provavelmente em busca de uma situação menos difícil. 

Hoje, alguns de seus netos moram em Salvador ou Camaçari, e dentre os mais velhos um 

viaja regularmente para Europa, com seu grupo de capoeira. Não estamos diante apenas de 

identidades de sujeitos sociológicos, mas também, e cada vez mais, de identidades de sujeitos 

pós-modernos coabitando. O que acaba influenciando, de uma certa maneira, a identidade 

religiosa da família.   

Outros tiveram contato mais recente e próximo com as religiões neopentecostais e 

acabaram se distanciando dos rituais e da família e, por consequência, da identidade religiosa 

nelas contidas. E, apesar de Woodward (2000, p. 14) afirmar que “as identidades não são 

unificadas. Pode haver contradições no seu interior que têm que ser negociadas”; para certos 

sujeitos, que têm suas identidades influenciadas pelo neopentecostalismo radical, não existe 

negociação.  

Apesar de uma forte identidade de pertencimento à família de Dona Conceição, 

facilmente perceptível em todos os membros do grupo, hoje emergem novas representações, 

trazendo identificações normativas, de valores e de hábitos diferentes. Um exemplo, seja 

talvez a flexibilidade na data para a oferenda, que acontecia antigamente sempre no dia 2 de 

fevereiro, mas que com as exigências da vida atual, e com membros da família trabalhando 

longe, pode acontecer antes ou depois, sempre num final de semana, associada, ainda, a 

ausência dos membros neopentecostais. 

A identidade deve ser vista sempre em constante construção e reformulação. No 

contexto aqui apresentado, a identidade religiosa está passando por mais uma reelaboração, 

talvez mais intensa e repleta de possibilidades que em outras. Para Bauman (2012, p. 69):  

As identidades não se apoiam na singularidade de suas características, mas 
consistem cada vez mais em formas distintas de selecionar/reciclar/rearranjar 
o material cultural comum a todas, ou pelo menos potencialmente disponível 
para elas. É o movimento e a capacidade de mudança, e não a habilidade de 
se apegar a formas e conteúdos já estabelecidos, que garante sua 
continuidade.  
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As mudanças provocadas pela modernidade tardia, os deslocamentos e surgimentos de 

novas e múltiplas identificações possíveis, as novas formas de representação estão 

desestabilizando a construção das subjetividades que contribuem no processo de formação das 

identidades. E, por isso, estamos falando atualmente de “crise de identidade”, e para Hall 

(1998, p.7) ela “é vista como parte de um processo mais amplo de mudanças que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas”. Aqui damos ênfase 

as “sociedades modernas”, de fato, neste ponto de vista, a crise da identidade está sobretudo 

presente no mundo ocidental, nas sociedades que funcionam no modelo ocidental, naquele 

que criou e desenvolveu estes conceitos. Talvez, porque é pouco acostumado com mudanças 

devidas às interferências externas, muitas vezes impostas, em suas culturas.  

As comunidades, como a formada pela família de Dona Conceição, que já nasceram do 

encontro, do contato e, às vezes, da fusão de várias culturas e identidades, são menos rígidas, 

mas flexíveis às mudanças e, portanto, a crise não parece ter atingido muitos de seus 

membros. Para seu neto capoeirista, Luís, que é o membro familiar que mais navega entres 

diferentes identidades, não é um problema participar ativamente da oferenda e, em seguida, 

pegar um avião e ir passar uma temporada na Suíça. No entanto, não podemos afirmar que a 

identidade religiosa da família não morrerá ou não se transformará em outra diferente, isso 

porque, como diz Dona Conceição no documentário feito em 2015: “quando eu morrer, só 

Deus sabe...”. Contudo, três anos depois, na última visita feita a ela antes da finalização deste 

trabalho, ao assistir o documentário com uma amiga e com um neto, que ainda não tinha 

visto, com lágrimas nos olhos ela diz “a gente morre, mas isso nunca morre!”. 
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5 DOCUMENTÁRIO ETNOGRÁFICO  

 
Mais que tudo, trata-se de refletir sobre a valorização deste 
instrumental hoje - o cinema e a produção de imagens - como 
forma de renovação teórica e metodológica da própria 
antropologia. 

Monte-Mór P. (1999, p. 256) 

          

Este trabalho visa contribuir, de maneira modesta, com o debate na antropologia visual 

sobre o filme etnográfico como meio de produção de conhecimento nas ciências humanas, 

assim como suporte para o resultado de trabalho de campo, da mesma maneira que a 

etnografia escrita. Após uma breve contextualização do nascimento e consolidação da 

antropologia visual, e do uso da imagem no trabalho do pesquisador, apresentamos o 

potencial metodológico e epistemológico que ela representa. 

 

5.1 ETNOGRAFIA ESCRITA VERSUS ETNOGRAFIA VISUAL  

A fotografia, assim como as imagens em movimento, tornou-se, para a antropologia, 

prerrogativa da pesquisa de campo, tendo nascido no mesmo período – na segunda metade do 

século XIX – sendo, ambas, métodos de uma observação científica. Desde o início, a câmera 

foi usada para registrar o ‘outro’: ‘outros hábitos e costumes’, ‘outras culturas’, o ‘exótico’. A 

imagem acompanha desde os primórdios o nascimento da disciplina científica. Inicialmente, 

ocupando o lugar de técnica de registro e, só mais tarde, como método de análise. A 

referência mais antiga é o registro da expedição da Universidade de Cambridge ao Estreito de 

Torres, dirigido por Haddon A.C., em 1898. Mas, foi o antropólogo anglo-polonês 

Malinowski (1976) que sistematizou o uso da imagem para análise de seu trabalho. 

Reconhecido como o criador do método de investigação de campo, o método etnográfico de 

pesquisa, aplicado na pesquisa iniciada na Melanésia em 1914, ele trouxe para o debate o 

importante papel do “observador” e a noção de observação participante. Para um estudo e 

compreensão mais profundos das culturas observadas é imprescindível uma presença efetiva e 

duradoura do pesquisador no campo de pesquisa, pois permite uma compreensão mais global 

da grande complexidade que representa uma cultura. Como afirmam Barbosa e Da Cunha 

(2006, p.22), citando Malinowski,  
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cultura não é apenas um conjunto de manifestações rituais, mas um conjunto 
amplo que inclui também as técnicas e tecnologias empregadas na vida 
prática, a arte, a religião e as próprias relações sociais, todas integradas e 
inter-relacionadas. O ponto de partida para a compreensão dessas múltiplas 
facetas é a ação concreta dos indivíduos.  

  

Argonautas do Pacífico Ocidental, livro de Malinowski, publicado em 1922, sobre seu 

trabalho de campo nas ilhas Trobriand entre 1914 e 1918, é de grande riqueza iconográfica. O 

autor e pesquisador se serve da imagem como suporte para a análise. Para Clifford (2011, p. 

26), esta obra é uma complexa narrativa, simultaneamente sobre a vida trobriandesa e sobre o 

trabalho de campo etnográfico. Ela é arquetípica do conjunto de etnografias que com sucesso 

estabeleceu a validade científica da observação participante.  

 No mesmo ano o cineasta americano R. Flaherty lança Nanook, o Esquimó (1922), o 

primeiro filme considerado filme documentário, no qual aplica conceitos do que virá a ser 

chamado de antropologia visual. Flaherty desenvolve a ideia de câmera participante e envolve 

os sujeitos observados na filmagem. Ele revelava suas imagens e as compartilhava com 

Nanook, que participava e opinava nas tomadas, na realização do filme. 

Mas, é somente na década de 40 que se instituiu a Antropologia Visual como campo de 

conhecimento, a partir dos trabalhos de Margareth Mead e Gregory Bateson (1942), intitulado 

Balinese Character. A Photographic Analysis, considerado como um marco na história da 

Antropologia, publicado na ocasião da comemoração dos 125 anos da Academia de Ciências 

de Nova York. O uso da imagem, tanto do vídeo, mas sobretudo da fotografia nesse caso, 

passa por formalizações metodológicas e conceituais para formar parte da produção do 

conhecimento antropológico. No entanto, este trabalho ainda se serve da fotografia como 

suporte ilustrativo da etnografia escrita. Retirando-lhe as imagens o texto descritivo não perde 

muito de sua riqueza etnográfica. 

A etnografia constitui-se na primeira etapa dos estudos sobre as culturas, sendo vista 

inicialmente como densa coleta de dados. Em seguida, a etnologia vem se posicionar como o 

estudo descritivo dos fenômenos e manifestações culturais das sociedades observadas. 

Ambas, consideradas métodos para a Antropologia, responsável pela interpretação, análise e 

teorização dos dados revelados pelas duas primeiras etapas do processo de estudos das 

culturas. Essa classificação criou, inicialmente, uma hierarquização e, de certa forma, uma 

inferiorização epistemológica ligada à etnografia e à etnologia. Isto porque, no final do século 

XIX, quando ainda se praticava a “antropologia de gabinete”, o estudo das culturas tidas 
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como exóticas, aquelas diferentes das europeias e americanas, era feito a partir dos relatos de 

terceiros – exploradores, viajantes – que acompanhavam as expedições para o “novo mundo”. 

Esta classificação persistiu por muito tempo, até que se conceituou a “observação 

participante” desenvolvida por Malinowski, como descrito anteriormente. As três etapas 

eram, então, realizadas pela mesma figura, a do antropólogo. Mesmo assim, ainda 

perseverava a hierarquização epistemológica entre elas. Apesar do grande avanço, atualmente 

subsiste este ranço. 

Geertz (1978) retoma no seu livro, A interpretação das culturas, uma noção 

desenvolvida pelo filósofo inglês Ryle G., a de “descrição densa”, para conceituar a 

etnografia. É possível, com esta descrição, chegar à compreensão e interpretação dos 

fenômenos culturais. A etnografia deixa de ser essencialmente a coleta de dados, pois 

englobaria a etnologia e antropologia, já que passou a incorporar as análises e interpretações 

das “teias de significados” que formam as culturas.   

         A etnografia está atrelada à escrita, pois na época em se constituiu como ciência era 

essencialmente e, historicamente, logocêntrica. A interpretação de experiências vividas, 

visuais, sensoriais e extra-sensoriais, relatada num texto escrito, dificilmente dariam conta de 

todos os seus aspectos, sem falar das “subjetividades e constrangimentos políticos que estão 

acima do controle do autor” (CLIFFORD, 2011, p. 21).  Ainda, para este autor (2011, p. 20), 

“a observação participante obriga seus praticantes a experimentar, tanto em termos físicos 

quanto intelectuais, as vicissitudes da tradução”. E, acrescenta (2011, p. 38), que “a etnografia 

é a interpretação das culturas” e, por isso, podemos afirmar que uma etnografia é umas das 

interpretações possíveis de uma cultura estudada, pois ela não deixa de ser um ponto de vista. 

Para o antropólogo francês Laplantine (2004, p. 110), 

[...] a descrição etnográfica enquanto narração de uma cultura, longe de 
resolver-se necessariamente na estrutura, é uma questão que também pode 
ser colocada em relação com a leitura. Do mesmo fenômeno social, não 
existe apenas uma, mas sim uma pluralidade de descrições possíveis – a 
etnografia podendo nesse caso ser considerada uma poligrafia – assim como 
uma série de leituras possíveis dessa mesma descrição. 

  

Ele introduz aqui, além da interpretação dos pesquisadores, as interpretações possíveis 

dos diferentes leitores. E, acrescenta que 

  
em suma, a descrição é uma atividade de interpretação (ou se preferirmos de 
tradução) de significados mediatizados por um pesquisador (que convém a 
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chamar de autor) e destinadas a um leitor (que é tão ator ou agente como 
aqueles de quem se procura dar conta no texto etnográfico). Ela é descrição 
levada de um certo ponto de vista e dirigida a um destinatário (o leitor que se 
torna por sua vez intérprete do texto que entre as mãos.). (LAPLANTINE, 
2004, p. 111) 

  
O texto etnográfico escrito é uma construção narrativa que passa pela exclusão 

sistemática e complexa de parte das realidades dos sujeitos ou fenômenos observados, e não 

por uma seletividade sistemática. Sendo impossível retratá-las na sua plenitude e 

complexidades relacionais, humanas, sociais e culturais. A escrita etnográfica é, então, um 

processo de seleção e/ou exclusão no prisma de possibilidades de direcionamento do olhar ou 

análise. 

 Partindo deste pressuposto, porque seria o texto etnográfico escrito mais valioso que o 

texto etnográfico audiovisual, que também passa por essa seleção e/ou exclusão? Podemos 

levantar a hipótese de que o filme etnográfico talvez permita um espaço maior de 

interpretação dos fatos, não só pelo pesquisador como também por parte dos sujeitos 

observados, numa lógica de etnografia compartilhada, assim como para os espectadores 

desses filmes. A imagem é vista não só como testemunha de uma realidade (informativa), mas 

na sua capacidade de produção de discurso (discursiva), revelando também a relação entre o 

pesquisador e os sujeitos observados; o que fica mais visível ainda nos registros fílmicos. Para 

Meneses (2003, p. 16):  

[...] a formação do que hoje se chama “Antropologia Visual” se deu quando 
esse reconhecimento do potencial informativo das fontes visuais foi capaz de 
tomar consciência de sua natureza discursiva. Com isto, os objetivos desse 
novo campo disciplinar incluíram na produção, circulação e consumo das 
imagens a interação entre o observador e o observado.  

  
Podemos afirmar que as manifestações culturais são performances, no sentido de 

acontecimentos culturais, do mundo da visualidade, desenvolvidas nos rituais, nas relações 

entre as pessoas, nos movimentos dos corpos, nos comportamentos individuais e de grupo. 

Bergson já dizia em 1907 que “o mecanismo de nosso conhecimento usual é de natureza 

cinematográfica”68 (apud CERF, 2009, p. 9). Para se comunicar com este mundo do visível o 

registro audiovisual parece bastante adequado, sendo ele também performático, além de 

compartilhar da linguagem visual com essas performances e, assim, construir representações 

sobre esse mundo, um discurso sobre ele. Na etnografia escrita subsistem lacunas ligadas às 
																																																								
68 Tradução nossa. 
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subjetividades e nuances presentes no visível e, dificilmente, transpostas nas interpretações 

escritas. Para Ferraz, Da Cunha e Hikiji (2007, p. 7), “o filme, assim como o ritual, o teatro e 

a música, é performativo e propositivo. Produz sobre o mundo e é um modo de reflexão e 

discurso”. Este discurso visual quando interpretado pelo olhar, que é uma ferramenta dessa 

linguagem, permite vários diálogos entre as imagens e seus receptores, a partir dos diferentes 

significantes contidos nelas e contidos no imaginário dos receptores trazido pela bagagem 

social, intelectual e cultural desses. De Souza (1997, p. 8), afirma que “o resultado dessa 

interpretação é a produção de outras imagens (outros textos), produzidas pelo espectador a 

partir do caráter de incompletude inerente, (eu diria), à linguagem verbal e não-verbal”. Cerf 

(2009, p. 57) acrescenta:  

[...] longe de ser um objeto de estudo, o cinema permite se aproximar do 
mundo, de refletir sobre seus contornos. A sétima arte é reflexiva, dotada de 
uma imensa capacidade especulativa. Um filme sabe sempre mais sobre ele 
mesmo que todos reunidos (cenarista, realizador, crítico). Inteligente, o 
cinema existe assim num estado de filosofia.  

   

Um outro ponto importante na antropologia visual, já abordado nesse texto, é a relação 

entre pesquisador e sujeitos/grupos observados (filmados), revelada, ou pelo menos mais 

explicitada, na construção compartilhada de um filme etnográfico. Se estabelece um diálogo 

entre o pesquisador e os sujeitos observados, intermediado pela câmera enquanto ele faz o 

registro e o compartilha, não só dos acontecimentos vividos, como de entrevistas – no qual os 

sujeitos muitas vezes se expressam diretamente para a câmera, pois sabem que ela representa 

o canal de comunicação com o espectador também). Para MacDougall (1995, p. 416), “la 

gente habla unos con otros en el filme, pero también hablan para a audiencia. Y son 

conscientes de la película como un canal de comunicación por sí mismo”. Outro aspecto é a 

devolução da pesquisa de campo para os sujeitos ou grupos observados, que não era 

recorrente em outros momentos do trabalho de antropólogo, visto que estudavam culturas 

diferentes das suas, quase sempre culturas ligadas a oralidade e em países geograficamente 

longe de seus países de origem. Muitas vezes, os sujeitos observados por um longo período, 

uma vez terminada a pesquisa, nunca mais viam os pesquisadores. O resultado da pesquisa 

transformado em texto escrito circulava entre seus pares. Porém, faz algum tempo que esta 

situação mudou, pesquisadores estudam também suas próprias culturas ou aspectos destas, e a 

devolução é uma exigência. Para Clifford (2011, p. 52), “os antropólogos terão cada vez mais 

de partilhar seus textos, e por vezes as folhas de rosto dos livros, com aqueles colaboradores 

nativos”.  No entanto, ler um texto ainda representa uma dificuldade para muitos, quanto mais 
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um texto denso, cheio de referências bibliográficas com as quais se dialoga com o autor. 

Concordando plenamente com Rouch:  

Filme é o único modo que eu tenho para mostrar para alguém como eu o 
vejo. Para mim, depois do prazer do ciné-transe em filmar e editar, meu 
primeiro público é o outro, aqueles que eu filmei. A situação é claramente 
esta: o antropólogo tem à sua disposição a única ferramenta (a câmera 
participante) que oferece a ele a extraordinária possibilidade de comunicação 
direta com o grupo que ele estuda – o filme que ele fez sobre eles. (apud 
DAMINELLO, 2015, p. 10) 

  
Nesse sentido, a antropologia visual permitiu uma verdadeira etnografia compartilhada, 

além de ser também mediadora entre “centro e periferia” ou, ainda, entre culturas, elo que a 

escrita não conseguiu criar. O filme etnográfico, além de materializar os acontecimentos 

registrados e evidenciar a presença do pesquisador, permite compartilhar a vivência no 

trabalho de campo e seu modo de construção do conhecimento. Para MacDougall (apud 

CEZAR, 2007, p. 9):  

É um modo diferente de produção de conhecimento, que utiliza a enorme 
experiência antropológica em pesquisa de campo para incorporar o 
conhecimento a partir de situações concretas e reais. Isso é algo especial nos 
filmes, eles trazem formas de relacionamento e experiências mediadas pela 
câmera.  
  

Podemos falar, ainda, do diálogo etnográfico que o filme estabelece não só entre o 

observador (pesquisador) e o(s) observado(s), mas também com os espectadores e para além 

destes, com outras disciplinas de construção do conhecimento científico. Para Espírito Santo 

(2013, p. 187), “o potencial pedagógico do registro audiovisual pode emergir das 

possibilidades de uma comunicação multissensorial da experiência incorporada; o que seria 

mais dificultado pelo código escrito.”  

O registro audiovisual no trabalho de campo permite, ainda, uma observação dilatada, 

no sentido que as imagens obtidas podem ser vistas, discutidas e analisadas depois de sua 

captação, quantas vezes parecer necessário ou desejado. Para Peixoto (1999, p. 104),  

[...] mesmo se quem decide os ângulos, o foco, o lugar do microfone, as 
sequências a serem filmadas etc. é o realizador/pesquisador, nem sempre o 
que a câmara descreve é fruto de sua decisão: o olho do operador da câmara 
pode estar focalizando o que acontece no primeiro plano do quadro, mas a 
objetiva registra, também, o que se passa no fundo do quadro. Essas 
informações só serão percebidas na análise das imagens.  
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Desse modo, algo que possa ter escapado ao observador, incapaz de ver ou de anotar 

tudo que estava acontecendo diante de seus olhos, pode ser percebido posteriormente. De 

France (1989 apud REYNA, 2014) chama esse processo de “pesquisa exploratória”. Do 

mesmo modo, o espectador ou o outro pesquisador/espectador tem a possibilidade de ver e 

rever o filme inúmeras vezes e, assim, provavelmente, “descobrir” detalhes, performances que 

não tinham sidos observados anteriormente, e que podem ser tão relevantes e enriquecedoras 

como as demais já analisadas. Para De France (1989 apud REYNA, 2014, p. 696):  

Muitos fatos e gestos recolhidos no filme escapam à atenção do espectador 
durante as primeiras vezes em que o assiste. Ocultos pelo continuum gestual 
e pelo desdobramento simultâneo dos diferentes aspectos do processo 
apreendido, muitas vezes efêmeros ou por demais familiares, não são 
percebidos a não ser depois de numerosos exames da mesma sucessão de 
imagens. O espectador, invadido pelo material que tem à sua frente, retém 
inicialmente os aspectos ou momentos mais impressionantes, aqueles que, 
por exemplo, permitem-lhe mais facilmente emprestar uma continuidade 
mítica às manifestações rituais, uma coerência narrativa às atividades 
materiais. Muitos gestos, objetos, encadeamentos ou intervalos, relações de 
ordem no espaço ou no tempo passam assim despercebidos.  

 

A câmera, que se torna o olho, ou melhor dizendo o olhar do pesquisador, é mais do que 

simples ferramenta de registro para análise posterior das imagens ou, ainda, registro que pode 

converter-se em resultado da pesquisa, ela pode se tornar, na perspectiva da observação 

compartilhada, um elemento de construção da memória coletiva, da memória do grupo. A 

memória é um repositório das realidades vividas ou criadas a partir de uma seleção entre o 

que se quer preservar ou não, entre o dito e o não dito. Esta seleção possibilita a concepção do 

passado e constrói um discurso que sustenta e permite o fortalecimento, a continuidade e as 

transformações das identidades do grupo, consolidadas a partir das manifestações culturais, 

que passam, também, por esta seleção.  Para Ferraz (2014, p. 584), “imagem e memória 

compartilham uma mesma dialética entre presença e ausência, recuperando, a partir do 

visível, o invisível do mundo do afeto”. 

Atualmente vivemos num mundo de imagens, em que o audiovisual está presente em 

todos os lugares a partir de todos os seus veículos de comunicação contemporâneos, seja a 

televisão, a internet e os aparelhos celulares –  estes, além da visualização, permitem, ainda, o 

registro e o compartilhamento das imagens, tanto as fixas como as em movimento. Como diz 

Severino (2014, p. 107), “vivemos uma hegemonia audiovisual”. Registramos sem distinção 

nosso cotidiano, nossas manifestações culturais, nossas performances. Como já dissemos 

anteriormente, estas atividades participam da elaboração e fortalecimento de nossas 
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identidades, e podemos inferir que esses registros podem contribuir também na valorização 

das culturas e de seus aspectos. Teixeira (2008, p. 2) afirma que “Schechner (2003) num dos 

seus pouco textos publicados no Brasil admite a formulação de sete funções para as 

performances. Uma delas é o reforço da identidade social de um determinado grupo social ou 

sociedade específica”. O registro audiovisual para a etnografia, além de método de pesquisa e 

de linguagem, reforça, de certa maneira, a realização dessas performances culturais pelos 

sujeitos observados. Ferraz, Da Cunha e Hikiji (2007, p. 7) acrescentam que “as performances 

para a câmera são também exercícios de reflexão sobre as possibilidades de elaborar suas 

auto-imagens e identidades”. Difícil não concordar, quando afirmam que: 

Temas como o corpo, as expressões estéticas, os rituais, os sentidos e 
emoções na vida social, a construção cultural de identidades se expressa no 
âmbito da visualidade, e demandam estratégias de pesquisa e representação 
alternativas à escrita etnográfica. O audiovisual pode responder a essa 
necessidade. O questionamento sobre as formas de representação 
etnográfica, que surge das possibilidades colocadas com o audiovisual, 
implica uma mudança de abordagem em relação à cisão clássica entre sujeito 
e objeto. As dimensões do sensível são fundamentais nessa concepção de 
produção de conhecimento, em que o central é o compartilhar. (FERRAZ, 
DA CUNHA E HIKIJI, 2007, p. 7) 

 
A discussão sobre o reconhecimento da antropologia visual e, da mesma forma, da 

etnografia visual, ou ainda do documentário etnográfico como resultado da pesquisa de 

campo, continua, ainda hoje, e talvez mais do que nunca, presente nos debates entre 

pesquisadores antropólogos e na academia de forma geral. Muitos críticos questionam a 

dependência colonial do saber a partir da hierarquização eurocentrada e historicamente 

imposta ao tipo de conhecimento acadêmico/popular e científico/tradicional, por isso é 

legítimo questionar da mesma forma essa valorização da linguagem escrita como suporte para 

o resultado da pesquisa de campo em detrimento à linguagem cinematográfica. É nesse 

sentido que optamos por uma etnofilmografia como resultado deste trabalho, na qual a parte 

audiovisual nos parece tão importante quanto a escrita, sendo afinal complementares e em 

constante diálogo. 

 

5.2  FILME FÉ  
 

O Filme Fé é resultado da pesquisa etnográfica audiovisual e de seu diálogo com a 

etnografia escrita, e foi elaborado como componente para obtenção do Mestrado em Cultura e 

Sociedade do IHAC/UFBA. Foi dirigido e editado por Malaika Kempf Braga, que também 
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participou da fotografia ao lado de Ihago Allech Viana. A equipe contou com o auxílio de 

Marise Urbano na captação do som direto. 

  
 

 
 
 
FICHA TÉCNICA  
 
Produção, roteiro, direção e edição: Malaika K.B. 
Fotografia: Malaika K.B. e Ihago Allech Viana 
Som direto: Marise Urbano 
Ano : 2018 
Duração : 1h48 
Local: Zona Rural de Maragogipe, Recôncavo Baiano 
Link:	https://youtu.be/rkKXaKOYydA 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os contornos desta pesquisa inciaram bem antes de entrar no mestrado, em 2016. 

Quando filmei o Presente da Mãe d'Água, de Dona Conceição, em 2013, já foi com um olhar 

etnográfico, devido à minha formação inicial em ciências sociais e a formação que fazia 

naquele momento em audiovisual, as afinidades com documentários etnográficos e meu 

interesse pessoal pelos estudos etnográficos. E, desde então, com a aproximação com Dona 

Conceição e com parte de sua família, em Iriquitiá, com as visitas e registros na época do 

presente e com as diversas vezes que filmei uma parte da família que mora no Mocambo, na 

ilha de Itaparica, o estreitamento dos laços com a família se intensificou. Tenho certeza que 

meu trabalho seria totalmente outro e, muito provavelmente, mais superficial se o tempo 

passado nele fosse apenas os dois anos de mestrado. Tempo muito curto para uma pesquisa, 

sobretudo, nesse tipo de formato. Sinto que mesmo assim, tendo tido essa aproximação com 

Dona Conceição, sua família e sua identidade religiosa, bem antes de iniciar oficialmente ou 

academicamente, a pesquisa fica sendo embrionária.  

Meu projeto inicial era ambicioso para o tempo que tinha para realizá-lo. E mais, quanto 

mais eu adentrava nas análises mais percebia que muita coisa tinha que ficar, infelizmente, de 

fora. A riqueza e complexidade das identidades encontradas, não só religiosas, possibilita um 

prisma de análises interessantes, para algumas, aqui, pouco desenvolvidas. Um dos pontos 

relevantes, pouco abordado neste trabalho, é o lugar da memória, sua construção e 

transmissão, e espero que meu orientador, historiador, me perdoe por isso.  

Fiz a escolha também, na escrita etnográfica, de deixar de lado a abordagem e análise, 

do ponto de vista da interculturalidade, entre outros, das músicas ouvidas por Zé e impostas a 

todos durante o dia, já que o som estava sempre muito alto. Quis assim, mostrar, de certa 

forma, como esta escrita, que é uma seleção do que vai ser tratado, pode deixar de lado 

elementos dignos de abordagem, e isto sequer ser percebido. Em contrapartida, no vídeo, que 

também é uma edição (seleção) dos acontecimentos, não é possível ignorar alguns pontos. Os 

pagodes, funks e outras músicas “urbanas” ouvidas por Zé, permeiam o filme em diversos 

momentos.   

Outra observação, diz respeito a minha última ida na casa de Dona Conceição, antes de 

terminar esta etnofilmografia, para tirar umas dúvidas ainda existentes e recolher a assinatura 

do termo de autorização de uso de imagem das pessoas que estão no filme. Para a maioria, era 
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a primeira vez na casa deles. E pude, assim também, confirmar o que já suspeitava, que as 

mulheres são os pilares destas famílias, elas são responsáveis pela estrutura familiar e, muitas 

vezes, pela economia também, assim como pela educação das crianças.  Todos, da geração de 

Dona Conceição e seus filhos, são pessoas não alfabetizadas, algumas só sabem “assinar o 

nome”, como dizem, e a maioria nem isso.  

Contudo, são pessoas, mulheres, que têm um grande conhecimento da terra que 

cultivam e da natureza que os rodeiam, das plantas medicinais e da história local. São 

repositórios da memória da comunidade que se transmite pela oralidade. Encontrei muitas, 

nas diversas casas de farinhas em que trabalham e onde, pela mesma ocasião, se reúnem, com 

as vizinhas e as crianças, para conversar, contar as histórias da comunidade, dar conselhos 

fitoterápicos de saúde ou, ainda, trocar notícias sobre os que não vivem mais lá. Foi muito 

interessante conversar e compartilhar estes momentos com elas e aprender mais sobre suas 

vidas e lutas diárias. São nesses momentos de convívio e de troca, entres mulheres e crianças, 

que se operam as transmissões. Dona Conceição me contou sobre seu trabalho de parteira e 

das mais de 60 crianças da comunidade que ela “botou a mão”.  Ela começou dizendo que 

tinha feito o parto de umas 15 ou 20 mulheres, mas começamos a contar, com Cris e ela, e 

chegamos a muito mais, a própria Dona Conceição se deu conta de que ela estava 

esquecendo, provavelmente, de mais alguns. Contou sobre os banhos e chás que ela preparava 

para ocasião, ou para outras necessidades, e de como tinha conseguido salvar a mãe e a 

criança em partos complicados. Imaginei, e pude fazer a experiência, já que o carro não 

chegava até algumas casas, da distância e dificuldades de locomoção na região, ainda mais 

complicadas na época. A prima de Dona Conceição, Preta, lembrou que na juventude delas 

tudo se fazia montado a cavalo ou a pé, e contou “dos pegas” (corridas) que fazia com seu 

noivo quando iam para as festas nas casas dos parentes. 

Nessa viagem, para surpresa e alegria das crianças, também fomos com uma equipe que 

levou um drone, para filmagem de umas imagens aéreas para o vídeo. Fizemos imagens em 

Maragogipe, para situar a região e sua riqueza fluvial, e imagens nos arredores da casa de 

Dona Conceição, para uma visão geral do local. Infelizmente, quando a equipe voltava para 

Salvador, foram assaltados na estrada, na saída de São Félix, município vizinho, e além dos 

celulares e dinheiro, levaram o drone com as imagens realizadas. Ficamos, todos, muito 

sentidos, e nessa ocasião contarem que não faz muito tempo, no local, houveram vários 

assaltos, e que “antigamente não existia isso”.  
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Nos três dias que ficamos por ali, além das visitas aos vizinhos, fizemos farinha e beiju, 

na casa de farinha de Dona Conceição, com Cris, Bia, Ita e o seu filho mais novo. Foi, para 

mim, um mergulho nas minhas memórias de infância, quando fazíamos farinha no Mocambo, 

e para os outros, uma surpresa em me ver reproduzir gestos e técnicas que eu imaginava 

perdidos. No final, foi feito uma repartição da produção entre os que estavam lá, mas também 

para os outros irmãos que não puderam participar. Sempre que volto, na maioria das vezes 

acompanhada de Cris, saímos com o carro cheio de iguarias, mudas para plantar, folhas para 

curas diversas e, até mesmo, animais, desta vez foram um galo e uma galinha. 

Não posso dizer que foi uma pesquisa fácil, não pela dificuldade de mergulhar nela ou 

pela resistência que podia ter encontrado da família, pois estas não existiriam, mas muito mais 

pelas consequências advindas dessa aproximação com a família e algumas de suas 

dificuldades, que não vem ao caso abordar aqui. Contudo, minha ideia inicial de analisar a 

construção de uma identidade religiosa e sua transmissão, operada essencialmente pelas 

mulheres, no seio de uma família me parece ter sido, relativamente, bem-sucedida. De fato, na 

família de Dona Conceição são as mulheres que são protagonistas dessa transmissão, sendo 

possível perceber, ou pelos menos supor, quem são as novas protagonistas por vir na geração 

dos bisnetos. 

Por mais que o mito fundador passe por novos arranjos, que os membros mais jovens da 

família sejam cada vez mais cosmopolitas, no sentido de Appiah (1999) –  já que o próximo 

membro da família, que nasce em alguns meses, será suíço-brasileiro –, e que alguns outros 

membros tenham se voltado para as igrejas neopentecostais, a identidade religiosa da família 

de Dona Conceição ainda tem belos caminhos pela frente.  

Retomando as palavras de Dona Conceição aqui, “a gente morre, mas isso nunca 

morre!” 
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APÊNDICE A – Entrevista de Dona Conceição e sua prima e amiga de infância 

Local: Iriquitiá, zona rural do município de Maragogipe 
Data: 07 de fevereiro de 2016 
Arquivo: MVI_8618 
 

Tinha acabado de entrevistar duas de suas bisnetas. Algumas crianças ficaram por perto 

olhando e, às vezes, comentando a entrevista. Chamo Dona Conceição e sua amiga para 

falarem da oferenda e da festa, elas se instalam no mesmo lugar onde aconteceu a entrevista 

anterior, com a ajuda de Rita, uma das filhas de Dona Conceição. 

Rita (ao meu lado durante a entrevista) – Comece do começo, viu! Desde piquena até... hoje. 

Criança69 – Desde piquena sambava e uuuuuuuuu. Cuidado pra não dar duas hora da tarde e 
tá aí conversano ainda... 

Amiga (sentanda) – Num sei pra quê filmar duas veias feia... 

Conceição (fala para mim) – Depoij tu liga o DVD prela vê, viu70. 

Rita – Ela viu! 

Conceição – Viu não. 

Amiga – Aquele de ontchi, aquele aqui do rio. Eu vi tudo ontchi. E ocê falano num sei o quê, 
num sei o quê lá... (se sacode como para zombar dela, rindo). 

Todos riem, o ambiente está bastante descontraído. 

Conceição – Essa daqui, que tá pegano meu foto, é minhas amiga que viero pra minha festa, 
d'Amanjá, na beira do rio. É hoje que é meu presente, que eu vô dar, com muitcha aligria, 
muitcha satisfarção, das minhas amiga, minhas colega, tudo tá na minha roda, no meu favô. 
Quando fô três hora da tarde, a gente tamo no rio, sortano presente d'Amanjá, dano viva e 
bateno parma. Tocano fuguete, sortano frores, muitchas coisa bunita, que a gente temo pra dar 
às Águas hoje. Na beira do rio, umas três hora da tarde. Tá bom? (as duas riem)  

Malaika – Não, conta aí como é que foi? 

Rita – Do começo ao fim, minha mãe. Desde piquena.  

Amiga – E eu... eu nunca maij dei meu cariru, falar a verdade. Quem fala a verdade não 
merece castigo, né? (olhando para Conceição) 

Conceição – É...  

																																																								
69	Não	consegui	ver	quem	era.	
70	Fala do documentário Presente da Mãe d'Água, que fizemos sobre a oferenda que ela dá para Iemanjá e que 
mostramos para a família, na véspera. 
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Amiga – eu nunca maij dei meu cariru. Eu tinha vontade de eu fazer viu, maij num sei quando 
eu vou fazer, quem sabe é aquele Divino Ispírito Santo do céu. Que meu marrido morreu, eu 
fiquei viúva, fiquei sem aligria, viu. Eu rezava maij ele, ele morreu, eu num rezei maij. Fiquei 
sem aligria. Nunca maij, nem tive vontade de fazer cariru, num tive vontade de sair, vontade 
de fazer festa niuma. Eu sô assim. Eu vim paqui, com essa cumade, purquê essa cumade aqui 
é do meu coração, sabe. Mas se fosse ôto lugar eu num ia não.  

Conceição – E a gente somo prima carna e vadiava junta na.... a Mãe de Santo djiela era 
merma a minha. A gente vadiava junto, là na (?) dela, dava cariru e vadiava junto, eu e ela, 
que somo prima. Aí tinha muita aligria lá. Mas desna de quando eu vim fazer na minha casa, 
que a Mãe de Santo passou pra mim fazer na minha casa, aí ela sempre me cumpanha, todas 
ar brincadeira que eu faço aqui, de São Cosme, Crispina, Crispiniana, Amanjá. Ela tá junto 
comigo. Ao meu lado. Cantano e dano viva, todo mundo sartisfeitcho.  

Amiga   Eu num tava ontchi purquê eu tava cum meu pé duente, que eu cai. (elas riem) Eu caí 
uma queda que eu fiquei quase alejada. Aqui tá me dueno ainda. Num posso levantar o braço. 
Num posso levantar o braço. Me dueno, por isso eu num tava junto, sambando ali. Se eu 
tivesse boa! Ha! Véia como eu tô, assim mermo, maij eu sambava. Que eu gosto é de sambar. 
Eu gosto de um samba. Falar a verdade mermo, meu Jesus. Eu num adoro tanto uma festa de 
dança como eu adoro um samba. Se tiver uma amiga que samba maij eu, nós samba até de 
manhã! E ainda bato pandjeiro! Se dizer bate o pandjeiro, ela ainda bate o pandeiro! Essa 
preta que tá aqui ô (apontando para si) ela ainda bate o pandjeiro ainda! Hoje, se disser vamo 
sambar e vamo bater pandjeiro, me dá um pandjeiro pra ver se eu num bato. (riem) 

Malaika – E aprendeu desde piquinininha, também, foi?  

Conceição – Foi!  

Amiga – Desna de nova, foi! 

Conceição – Desna de nova, a gente somo mar colega, quase malunga que somo. Eu sô maij 
véia que ela uns dia. Mas desna de quando que a gente cumecemo esse ramo foi junto com 
ela. Lá. 

Amiga – Era eu e a sinhora e Martinha. 

 Conceição – Era três prima. 

Amiga – A Martinha tá toda lá... 

Conceição – Ta véinha. 

Amiga – Maij decaída que a gente. 

Conceição – Agora eu, os minino fala que ontchi foi um monte de gente. "Que Mãe",  "Ó 
mãe", ela mermo (apontando pra amiga) me disse ó cumade se essa procissão num ser maij 
tua?" Me botarem na igreja e num fazia. Eu digo "eu faço sim!" Inquanto eu for viva, e 
quando eu num puder arrastar e minhas perna doí, vô sentada na cadeira, mas voces tem que 
fazer pra mim, que é meu prazer! Intéeee quando Jesus me levar desse mundo. E faço mermo!  

Amiga – E preta? Maria, essa daqui (apontando pra si), que é Preta, o povo chama de Preta, 
mas é Maria! Eu, zelo do meu santo, tjem maij de num sei quantos santos lá. Se voces for na 
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minha casa, cês vê. Minha casa parece uma igreja. O lugar que meu marido fej o lugar pra 
butar o santo. Se voces for lá. Porque voces... eu levava voces lá pra mostrar. O lugar dos 
meus santo parece uma igreja. Ele fej, um, um, um assim por cima, bateu uma lage por cima, 
e vistiu de azul. Tà mermo que uma igreja, E tem meio mundo de santo. E meu tumém. E 
recebo presente de santo, da Lapa, de Brota, dos Candjeia, tudo, tudo eu recebo de santo. Tá 
lá, cheio de santo. Agora eu zelo daqueles santo. Eu rezo pai nosso. Eu cendo vela. Num 
deixo passar no iscuro, nium dia. Mas o cariru, me parece que eu num quero fazer maij. 

Malaika – Cansada é? Triste?  

Amiga – Num sei... num me deu vontade de fazer maij. Num sei porque foi.  

Conceição – Perdeu a aligria. Maij só temo que perder a aligria, não, nunca na vida. Atché 
depois de morta nós temo aligria. 

Amiga – Não, eu num perdi aligria não... eu num perdi aligria não... eu tô com aligria maij eu 
quero saber que eu num vô fazer, eu vô zelar de meus santos, mas eu num vô maij fazer 
cariru.   

Conceição – Eu faço... é cada um com... 

Amiga – É cada um de uma moda, como diz....  

Conceição –  Eu faço. eu tenho minhas fia pa fazer as coisa que eu num posso. Que nem 
ontchi, cês viu aí, desna de ontontchi que tão fazeno. Elas têm de me cumpanhar, fazer intchê, 
"ó, eu vô fazer intchê o dia que mãe quiser que eu fasse e ele for viva, eu faço". Eu tô im pé 
fazeno. Faço uma força, ele me dá o jeitcho, que eu compro as coisas. Cria, criação. Comprei 
carneiro, comprei galinha. Maij tô com prazer e aligria. 

Amiga – E aligria, nós tá, todo mundo tem prazer e aligria. Eu tumém tenho prazer e aligria 
maij nós num sabe de nada. Quem sabe é aquele, lá de cima.  Que sabe de tudo. Tem um, 
um... uma música no rádio.... no negoço, televisão, num sei onde é aquele... eu vejo tocar, 
meu juízo vê tocar.  Pra quê serve ir pra igreja e fazer tudo errado. Tá certo isso? Num tá! 
Não. Nós num sabe se nós tá errado ou tá certo. Nós faz banquete, dá de cumer a todo mundo. 
Mas ninguém sabe se tá certo pra aquele de lá, ó! Num sabe. Nós faz tudo, na aligria toda, 
maij nós num sabe de anda. Esse coração daqui pensa isso, toda vida. Toda vida, ele pensou.  

Conceição – A gente num sabe, cumade,  sabeno. Porque aquilo que a gente leva prazer de 
fazer, eu acho que Jesus aceita.  

Amiga – Nós num sabe cumade! Nós sabe o que nós faj, mas num sabe que Jesus aceita. Se tá 
aceito por Jesus.  

Conceição – A gente sabe que aquilo que nós tá fazeno com prazer e aligria, Jesus tá 
sartisfeito tamém com o prazer e a aligria daquela pessoa. Fazer aquele... Porque erro? O 
povo cansa, "vamo entrar na lei, vamo entrar na lei" Não, eu num nasci em lei de crente, num 
nasci em lei de crente. Eu num entro, sabe por quê? Quando a lei... essa lei... eu nasci, meus 
avô cuidjava de santo, rezava... Vô cuidjar tamém, intché eu morrer. Atché eles morrer cuidô, 
eu tamém vô cuidjar intché eu morrer. E se Deus marcô deu cuidjar tché eu morrer, for pra 
minha salvação. Eu me salvo. E se num for, eu num me salvo tamém. Deus é quem sabe. 

Amiga – Poij né isso aí que eu tô dizeno. 
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Conceição – Maij a gente fazeno com aligria, cumade, a gente tá sabeno que tá aceito pra 
Deus.  

Amiga – Eu faço com aligria, sambo, rodo, faço tudo. Maij a gente... num tô sabeno de nada.  
(com a voz um pouco alterada) 

Conceição – Eu penso deferente. (diz isso baixinho e continua normal) Eu acho que a gente, o 
que a gente faz com aligria e igualmente quando a gente tem aquela amizade, aqueles fio, 
todos ele, que a gente tem aquela amizade, nós tem aquele prazer de fazer aquela obrigação. 
Aquela festa. Tá os amigo, tá as amiga, vadiano. Ela (apontando pra amiga) vadiava aqui, 
junto comigo, quando eu rezava. Agora que num pode, tá com o joelho duente essa semana. 
Mas se ela num tá com o joelho duente, cês ia ver ela vadiar tamém. Pra que a gente sair, pra 
sartar?... Esse caminho nosso, pa ir pro de lá, que num sabe se o de lá é certo ou é errado. Nós 
segue nesse daqui mermo! Esse daqui foi o que Deus mostrô à gente. 

Amiga – Os crente dije...  

Durante esse diálogo percebesse que a amiga de Dona Conceição se chateia um pouco com a 

posição de Dona Conceição. 

Um problema no equipamento faz com que eu pare a filmagem por alguns segundos. 

Continuando entrevista 
Arquivo: MVI_8619 
 
Amiga – [...] e num é um Deuji só não? Esse Deuji que butô nós no mundo, né um só, que 
tchem? Num é o guvernador do mundo? Como é que diz que tem dois Deuji? Num tem dois 
Deuji, só tem um. 

Conceição – Apoj, eu digo que o Deuji que a gente tem é o que tá no coração da gente. O que 
tá no coração da gente, é o Deus que a gente tem! Isso que a gente sente vontade de fazer, que 
a gente faj, a gente come, a gente bêbe, vadea. Aí, esse que é o nosso Deuji. Né sair, dizer, 
"ha, num sei, Deuji é quem sabe", nós num pode dizer que Deuji é quem sabe, sabe porque 
num pode dizer "Deuji é quem sabe", porque Deuji tá no coração de quem faj aquela coisa 
cum aligria. Esse Deuji que tá no coração nosso. 
Amiga – Ó que Deuji é quem sabe de tudo!! Eu num sei das duas qual é que tá certa... Que é 
ela ou eu. Eu quero dizer que Deuji é que sabe de nós todo, né não, né? Tá a aligria aqui no 
coração da gente, mas a gente num sabe que é que Deuji tá pidino lá pra nós. Assim, a gente 
cai assim, pfuu morreu! Cabô, né? Né assim, não? Só é um Deuji só que tem no mundo. E nós 
só faj as coisas no mundo se Deuji marcô. Deus num marcô, nós num faj, cumade! Tem um 
bucado de tcherreiro aí ó. Um bucado de tcherreiro aí ó. Eu quero vê ele dar uma pessoa 
duente sem a permissão daquele de lá (apontando pro céu). A pessoa bom, quero ver! Num 
dá! Num dá! 
Conceição – Casa de tcherreiro sabe o que é? É nossa fé! Sente dor de barriga, sai no mato, 
pega uma foia dessa, cunzinha, tomo um chá, fica bom!  
Amiga – Isso! Fica bom! Apoj é isso! Num vale maij de quê ir pa um candombé e chegar lá 
num ficar bom?  
Conceição – É a merma coisa.... É a merma coisa (fala baixinho, fica pensantiva)  
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Amiga – Oia, a gente tá em casa, tá morrendo. "Hum, vai fazer uma vista, pra vê qué que 
fulana tchem!" Deuji, bate naquele juízo da pessoa e dij assim "pega essa foia, faj um chá e 
bebe, que tu fica bom". Né não? A gente pode fazer aquela foia e bebe. Num pricisa nem ir na 
casa de tcherreiro maj. Né não?  
Conceição – É... maj, cada um cum sua fé... eu... eu...  que... cuma é... o prazer que nasceu. 
Meu pai, minha mãe disse que euuu, minha vó, ela cunheceu tudo, meu pai era tio dela (fala 
da amiga/prima), minha mãe ela cunheceu, minha vó ele cunheceu. No dia que mamãe deu a 
dor pa eu nascer, papai foi chamar minha vó, porque que era pa vim fazer o parto. Quando eu 
cheguei, quando minha vó chegou, eu num tinha nascido. Disse que eu chorei, dei três choro. 
(a amiga está visivelmente aborrecida, faz muxoxo,  se balança, torce os lábios). Depoij, essa 
casa de santo... me disse a mim, que eu chorei, "ela num chorô na barriga da mãe, antes de ela 
nascer, chorô?" "Foi ela não! Foi São Cosme que chorô no lugar djela." Se voce querditar 
(acreditar), se existe!... E aí, porquê eu num ter fé? E papai falou mermo, depoij que eu me 
compreendi, ele falô que eu chorei antes de nascer.... Pois é!... Alí mermo, naquele poço ó... 
só... agora vô fazer que nem a história... eu tinha a maior fé.... e alí... podje atché num morar a 
Dona das Águas, mas passear.... ela passeia... claramente, que eu já vi, incontrei ela....  
Amiga – Ela passeia aí, ela passeia.... o rio todo! Nós que num vê! E ninguém vê! O minino 
que viu... a moça, ficô mudo, num falô nada.  
Conceição – Eu tumém vi, tumém vi, maij num fiquei muda nada!  

Amiga – O fio do tio da gente, do tio dela (fala de Faleciana) maij eu.  
Conceição – Maij eu fiquei viva... eu... 

Amiga – O minino chegô em casa num falô nada, num pode falar nada, ficô mudo. Num falô 
maij nada... dizer que ele viu!  

Conceição – Eu vi! Vi a minina pescano na beira do Rio, com anzol, pescano. Eu reparei, 
reparei, tava marrando meu gado. Peguei uma vaca marrei, vi aquela muié, aquela minina 
pescano. Eu digo, uma minina tão deferente, que eu ainda num vi essa minina aqui, na beira 
desse rio, pescano. Porquê o rio é... todo mundo pesca, mas aquela minina tão deferente que 
eu nunca vi aquela minina pescano. Ái... oiei, oiei, a vaca correu , fui pegar, marrei. Quando 
eu oiei... já num vi maij a minina. Só vi... ela iscuregô, iscuregô. Num caiu! Ela iscuregô 
assim ó, foi iscuregano, iscuregano feito um peixe, foi dentro d'água. Eu digo, ô, sumiu a 
minina. Que mistério foi. Oiei o rio todo. Talvej tem arguém aí cum ela. Oiei pa baixo, oiei pa 
cima, num vi ninguém. Quando oiei po fundo d'água, aí ela, andano, assim nadano, o pé e a 
mão (faz movimentos com os braços).  Alvinha, alvinha. Cabelo lôro. Lá vai ela, Lá vai ela, 
Lá vai ela, Lá vai ela...  Eu reparei, eu digo, ô, oxem, será que foi arguém que veio pescar, 
com arguma minina e dexô cai dend'água? Num é, porque a minina veio im pé.... quando eu 
tornei a oiá, me ripiô o cabelo todo, eu... (faz um gesto com as mãos pra dizer que saiu 
correndo) Eu chego em casa na carreira... Fiquei cum medo! Tomei um medo! Quando eu 
cheguei em casa, eu fui dizeno, pus minino, eu vi, um aquerditô, "foi a Dona das Água!" o 
ôto, "hi foi mermo, se eu tivesse lá, eu ia ispiar". 

Amiga – Um disse "foi mintira! Foi mintira que mãe num viu!" (ri e parece menos nervosa) 
Conceição – O que disse que foi mintira é Luiji. Ele tá aí, pergunte a ele! Mostrar qual é Luiji 
pra ver que ele... Ele disse " mãe71 viu coisa niuma! Mãe tava com os zoi trocados! Viu coisa 
trocado." Apoij, tu pode dizer que mãe tava com os zoi trocado, um dia eu quero que tu veja 

																																																								
71  Luís é neto, mas, em geral na família, os netos chamam Dona Conceição de "mãe" e os bisnetos a chamam de 
"vó". 
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ela, pa tu saber... Cabô... Passou, passou... Um dia ele vai tomar banho. Ele tava assim que 
nem esse minino. (aponta para um dos netos que está assistindo a entrevista, o menino deve 
ter uns 10 anos). Foi tomar um banho no rio , ali, maij os amigo dele lá. Na vez que ele tava 
cum zamigo. Foi na beira do rio. Caiu dend' água. Uma coisa agarô ele pro pé. E rastô pa 
dend'água, po fundo d'água. Ele viu água de toda cor. Diz que viu água amarela, viu verde, 
viu fita. E a água ixfriô que gelô ele todo. Que ele subiu im cima, bucaiô os zoi72. Os minino 
disse "óia! Lui  tá morreno!" Garraram, rastaram pa fora, jogaram. Foi tanto, que quando botô 
ele do lado de fora ele num ficô im pé. Ficô deitchado, assim... "Que foi Lui?" "o negoço tava 
me puxano alí rapaj, tava me puxano po fundo d'água. E aí tremeno feito uma vara verde!... 
Pega ele! Um dia quarqué pa ele tomar um banho alí. Tem gente que toma. Os minino aí as 
vez toma. Esse mermo tomô pa cima, maij no lugar do poço ele num vai. Né não? 

Amiga – Porquê são temoso! Alí é lugar de ninguém ir! Vai porquê quer e é temoso! 
Ninguém vai alí! 

Conceição – Ninguém vai! Tá ouvino a sinhora (falando para a amiga) ninguém vai no poço! 
Porquê o home desce, bota as mão pa cima, voce num vê nem as ponta dos dedo. Hoje voce 
vai ver a verdade. Eles toma banho cá im cima, lugar maij raso. No poço maij eles num vai. 
Eles num vão lá. Porquê tem medo e respeita. E se eles for lá, diz que a água é fria! Que nem 
neve! Num tem quem suporte. (no aúdio da câmera ouço o bisneto, confirmando o que ela 
diz. "é, é verdade!") E diz que roda assim, ói. Chega no fundo d'água, diz que roda assim (faz 
um movimento de redemoinho) aquele ridimui. Eles tem medo de ir... É mintira Ito? 
(pergunta para o bisneto)  

ANDRÉ – Não! É verdade 
Conceição – Ito, não... é Paricido. O nome dele é André,  a gente chama de Paricido. 

Amiga – Ele pariceu.  (riem) 
Malaika – É neto esse, é? 

Conceição – É neto.  
Amiga – É neto meu tamém. 

Conceição – É. A minha fia é casada com o fio dela... Tá bom... (decidindo que a entrevista 
estava chegando no fim). 

Amiga – Cabô!  
Crispiniana, filha de Dona Conceição chega com um saco nas mãos e entrega para ela.  

Ana – Aqui, que Lui mandô intregar, pa mãe botar nas água. O dele já botô lá.  
Amiga – E esse?  

Conceição – É meu, que ele mandô butar. 
Amiga – Quem? 

Conceição – Luiji.  
Ana – Luiji, pa botar no barquinho73. O dele ele já botô. 

Amiga – Esse ano eu num botei nada. Cendi uma vela. Mandei a minina cender uma vela no 
dia doij, dia d'Amanjá. Mandei a minina cender uma caixa de vela. Ela cendeu. 

																																																								
72 Arreganhar os olhos. 
73 Dona Conceição prepara um barquinho com os presentes para Iemanjá 
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APÊNDICE B – Entrevista de Ana (52 anos) e Rita (45 anos), filhas de Dona Conceição  

Local: Iriquitiá, zona rural do município de Maragogipe 
Data: 06 de fevereiro de 2016 
Arquivo: MVI_8537 
 
Eu tenho uma breve conversa com ela antes de começar a entrevista para explicar sobre o que 

gostaria que ela falasse, no caso, sobre sua mãe e a relação com o presente, e com o Caruru. O 

papel dela na oferenda, assim como o de seus filhos. Uma vez a entrevista começada tento 

interferir o mínimo, exceto algumas vezes para estimular a memória, a fala. 

 Ana – Bom gente, eu sou filha de Conceição Conceição dos Santos. Uma pessoa que já vem 
tratando de caboclo, desde piquena, sete ano de idade, que já vem da tradição. Hoje ela tá com 
oitenta e um ano, eu tô com cinquenta e dois ano, vou fazer dia treze de fevereiro desse mês 
que vem , se Deus quiser.  A gente continua..., entendeu?  Fazeno o que vinha fazeno antes, e 
inclusivi, como vocês tá aqui, vocês tão vendo que tá.... analisando um dia da festa hoje, que 
vocês vão apricir, vocês vão ver, entendeu? Meu pai também fazia. Meu pai morreu, eu fiquei 
muito miudinha, mas alcancei as roupa do caboclo dele, as coisa, tudo, eu alcancei. Inda 
quando eu tava, assim, com sete ano de idade, inda peguei, imperiei pa minha mãe fazer um 
vestido pra mim, da calça, dele. A calça que... ele tinha uma calça que..., eu sou apaixonada 
por roupa quadriculada, então fiz minha mãe fazer um vestido pra mim com essa calça dele, 
que era de Oxóssi. Entendeu? E ai, a gente continuou e tá até hoje nessa penitência de todos 
os ano. E... eu tumbém, eu num danço caboclo, num sambo74, como diz os povo, mas 
participo, faço também Cosme e Damião. Sou gêmeas, nasci de doije. A minha mãe teve três 
barriga de dois, são quatro menino, o casal morreu. A gente continua... na devoção, como se 
diz, né? Até na data de hoje, só Deus sabe, quando é que vai, quem sabe de tudo é ele. A 
gente num sabe até onde vai. Quem sabe é ele, né? Até o dia que ele der a vida, a saúde, nós 
continua.... E quando eu tava... eu tive meu filho, primeiro filho... segundo, eu fiquei  muito 
duente, assim, tipo, eu num.. eu... sabia de tudo, mas só que tinha aquele medo, aquela coisa 
assim ruim, entendeu? Eu andava, pra mim, eu via, aquela cobrona, rolando atrás de mim. Aí 
via um veinho, baixadinho. Aí eu ia passar por dijunto dele, ele disse "voce num vai passar 
por aqui, que voce não vai comer, você num me deu! Se voce passar aqui eu vou cortar suas 
perna." Ai, a minha perna pocô toda, inclusive tá cheia de marca aqui ainda. Pocô tudo. Ai, 
foi na época que a Mãe de Santo dela (Dona Conceição) tinha morrido. Ai veio o Pai de Santo 
da... o Pai de Santo da mãe de Santo, veio pra casa dela pra tirar a mão de morto da cabeça 
das Filhas de Santo. Ai eu fui lá. Quando chegou lá, ele passou uns remédio, uns banho, me 
rezou, na sala, entendeu? Ai, graças a Deus fiquei boa, inté a data de hoje não vi mais nada e a 
gente continua... fazeno. E amanhã voces vão ver, né? Hoje é o samba. Amanhã tem samba de 
novo, vai integrar o presente da Iemanjá. Já passou o dia75, mais ainda tá valendo, que o mês é 
dela.  Vai ser amanhã, né? E voces vão ver como é lindo. Eu gosto, eu acho que voces 
também vai gostar. É bunito, entendeu? Uma coisa muito bunita de tradição. Né?  

Malaika – Fora esse presente, tem outro durante o ano? Outro caruru? 

																																																								
74 Ela não incorpora, não entra em transe. 
75 Para que toda a família, sendo que uma parte já não mora no local, possa participar do presente, a data de 2 de 
fevereiro não é mantida quando não cai no fim de semana 
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Ana – Caruru tem. Mas o presente só é... Como é o caruru, é de ano em ano, e o presente 
também. Só que o caruru é costume setembro, outubro. Mas como esse ano num deu, ai ficou 
agora pra fevereiro... Entendeu? 

Malaika – No ano todo, a única vez que junta pra fazer um samba, pra fazer um caruru é esse 
de setembro... 

Ana – Setembro ou outubro, como esse ano não foi setembro outubro, ficou pra fevereiro, 
agora, e tá realizando hoje e amanhã. 

Malaika – O Caruru é de Cris e seu, né? Na verdade, das duas e das outras gêmeas? 

Ana – É, das quatro gêmeas. 

Malaika – Mas e você? Vai continuar fazendo depois? 

Ana – Vou continuar. Enquanto vida Deus der e a saúde, a gente continua... fazeno. 
Entendeu? Eu acredito assim, se a gente já nasceu assim, né? 

Aqui a entrevista é interrompida por uns minutos para ajustar um problema com o 
equipamento. 

Continuando entrevista 
Arquivo: MVI_8538  

Malaika – Me fala dos teus filhos. Se vão continuar.  

Ana – Sim... os meus filhos... É... o Lui, o que tá ai. É que tamém, quer dizer..., o presente de 
amanhã..., das Águas, eu participo, né? Mas o cabeça mesmo, é meu filho o Luiz e minha 
irmã Helena. É ele que é responsável por esse presente, que era do dia dois, ficou pra amanhã, 
por causa do caruru, que mudou a data. Mas não todo ano vai continuar em fevereiro. Só esse 
ano, só. Só que... ele quando tava piqueno... eu fui pro rio, lavava roupa, pegava água, tudo lá. 
Quando é um dia, esse minino cai. Denda água, ai, eu me lembrei de um tipo assim, parece 
que eu fiquei durmente. Num pude pegar o minino. Se não fosse a minha irmã, ele tinha 
morrido. Ele rodava, rodava, rodava e as mãos assim ó (faz gestos em círculos com as mãos). 
E eu só olhano, assim ó (ela se debruça pra frente), só olhano, sem pegar! A minha irmã que 
se jogou na água, rancou o dedo... a unha do pé saiu certinha na pedra, mas pegou! Quando é 
um dia ele quase morre afogado. Outro dia ele passou e disse assim: 

– "mãe, eu tô veno uma minina, dos cabelo verde. Uma minina dos cabelo verde, eu tô veno 
ali! 
– Cadê minino, essa mininina dos cabelo verde? 

– No meio do poço. 
 

Inclusive desse poço daonde bota o presente. Entendeu? Que o povo antigo, os que veio de 
antigo... eu mesmo nunca vi. Mas os antigo, diz que já viro até samba dentro desse rio . 
Dentro desse lugar, já viro. Samba de Viola, e de tudo assim, o povo já viu dentro desse rio. 
Eu mesmo nunca vi, maje tamém num foi no meu tempo, eu tenho cinquenta e dois ano, num 
sô mais nova, mas isso foi muitcho mais ano ainda. Num sei quantos ano tem, mas foi muito 
tempo. Entao, o que eu alcancei ai, foi isso ai! Só os samba, os presente que né só aqui, outras 
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pessoa também que vem participar, botar, aqui nesse mesmo lugar. Ai esse minino caiu nesse 
rio. (pausa maior, respira fundo) Minha irmã pegô. Ai, como te disse, ele viu a minina. 

– Mãe, eu tô veno a minina. 

– Cadê a minina,  minino? 
– No meio do rio! No meio do rio! No meio do rio! 

 
Ele que via, eu num via. Ele disse que era a minina do cabelo verde. Que o cabelo era verde. 
Eu disse, intão é a Iemanjá que se apresentou pra ele, do cabelo verde. Ai, passado uns dia... a 
moça da mesa76, que abre mesa, falou que era Iemanjá. Que ele tem Iemanjá e que ele tinha 
que participar desse presente pra ela todo ano, porque si não ela ia levar ele. Ele ia morrer 
afogado. E antes disso, duas, três veze, ele quase morre mesmo. Afogado.  Ele não entra nesse 
rio de jeitcho nium. Ele só entra no dia. Amanhã voce vai ver ele entrar. Mas ele não entra 
não, ele tem medo. Não entra de jeitcho nium lá. Ele diz "num tem dinheiro que me faça 
tomar um banho nesse rio. Num tomu não, num vou, num entro de jeito nium." Ele não entra.  

Malaika – Mas não ele não perde um presente, né não?  

Ana – Não. Todo ano ele participa. Ele e Lena. Mas todo ano ele tá aí. Participa. Todo ano ela 
tá aí. Maje, só... amanhã ele pode cair, porque os outro ano ele cai, assim, pra na hora de 
saltar, ele vai lá e entrega. Maje junto com os outro, que ele sozinho ele não vai até lá não. Ele 
sabe nadar e tudo. E tem medo de entrar na água. Ele diz, "eu quase morro, eu vô entrar aí?!" 
Num entra, num... tem medo de entrar. 

E as minha irmã que faz o caruru, a outra Cris, que é minha irmã que é gêmeas, ela todo ano 
faz, né!  Que tu mesmo sabe (eu frequento o caruru de Cris). E a Rita tamém faz. E as outra 
num faz, e é tudo aqui mermo. 

 Malaika - E Lena? Lena participa do presente também, porque ela tem....?  

Ana – É!, ela tamém tem. Que foi da vó dela, que foi a Mãe de Santo da minha mãe, e a Mãe 
de Santo do meu pai, que é a vô de Betinha77.  Entendeu? Eu conheci ela. A vô de Lena. Foi. 
Quando ela morreu, esse Lui, meu fio, esse daí do presente, tava piqueno. Ela tava assim com 
um negoço de uns cinco seis mese de nascido, quando ela morreu. (Longa pausa) E aí?  

Malaika – Tá ótimo. Tem alguma coisa que voce queira acrescentar? 

Ana – Eu esqueço coisa assim, não sei maje. (risos) Tem um bucado de coisa assim, mas eu 
esqueço mesmo.  

Malaika – E assim, como acontece pra aprender a fazer as coisas? Aprende olhando os outros 
fazer ou tem uma hora que Dona Conceição ensina mesmo?  

Ana – Não. Assim. De acordo a pessoa, já vem com aquele dom, a pessoa num sabe como 
tratar. Aí, no caso meu, no caso dele, da minha mãe, a Mãe de Santo foi quem ensinou. Que ia 
pra médico, fazia tudo, aí num ficava bom, né! Aí esse minino no caso, num tem doença de 
																																																								
76 Provavelmente a Mãe de Santo. 
77 Dona Conceição casou com o primeiro marido, com quem teve 13 filhos. Depois da morte deste, teve mais 5 
filhos com 2 outros homens. A árvore genealógica da família se encontra em anexo. 
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médico, vamo pro caboclo là. Aí o caboclo ensina a fazer o caruru, ensina como é que a 
pessoa ia fazer o presente das Águas, as coisa. Aí, pronto fez aquilo, ficou bom, foi aquele 
lado que tava a doença, entendeu? Eu, no meu caso mesmo, eu num fiquei boa no médico. Eu 
fiquei boa là. Porque o caso num era de... de coisa, e até hoje, eu sonhei. Esse daí, já foi 
sonhano, que era pra eu pegar a vasilha, que tinha vasilha, uma porcelana, na casa da Mãe de 
Santo do meu pai, que era a mesma da minha mãe. Pra mim pegar, pra eu cuidar. Até hoje, 
num peguei. Ela morreu, coisaro a casa, bagaçaro a casa toda. Num peguei. Eu, no sonho, eu 
vi, a porcelana assim ó (ela mostra o tamanho), azul e branca e com as pedra dentro e tinha 
um pássaro azul e branco. Um pássaro assim, no sonho, eu veno, que era pra eu pegar.  Ainda 
falei com mãe e tudo. Mãe disse "vá lá pegar, vá lá pegar!" Só que aconteceu, que ela já tinha 
morrido na época, tinha uns dois ano ou três de morta. vendero as terra por lá, bagaçaro a 
casa, que esse povo que compra bagaça tudo, e eu num fui pegar até hoje. Num fui. (Pausa) 

Malaika – Obrigada.  

Ana – De nada!  

Desligo a câmera, ela está visivelmente emocionada com o depoimento. Eu agradeço pela 
participação e pergunto se ela poderia cantar alguma música do Caruru e do presente. Volto a 
filmar.  

Continuando entrevista 
Arquivo: MVI_8539  

Ana – Cantar uma música? Na hora do presente, do samba? Vou cantar uma na hora do 
caruru e cantar uma na hora do samba, né? (tempo para relembrar/escolher uma música) 
Cantar uma música na hora do... É...  como é que chama?... Na hora de entregar o caruru de 
sete minino. A música... é... pode cantar já? 

(batendo palmas, começa a cantar):  

“São Cosme mandou fazer, 

sua camisinha azul, 
no dia da festa dele, 

São Cosme quer caruru”. 
 

Malaika – Ô vadeia Cosme, vadeia....  

Ana – Ô vadeia Cosme, vadeia.... 

A outra é... assim... ô me esqueci, deixa eu vê... é muita.... é porque eu esqueço na hora... 
sabe? Mas é muita música que tem.... 

(batendo palmas, começa a cantar): 

Eu vou... ô... me esqueci de novo! (pausa tentando lembrar) 

“Ogum de ronda, ele veio rondar 
Ogum de ronda, ele veio rondar 
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passar o mio (??) no meu canzuá78 
passar o mio no meu canzuá 
meu canzuá, ele já rondô 
meu canzuá, ele já rondô” 
(Ita, umas de suas irmãs, passa por perto no momento) 

Vem cá Ita.   

Malaika – Vem, vem! Vem falar com a gente! 

(Nesse momento falamos todos ao mesmo tempo, solicitando a presença de Ita, para contar 
sua história)  

Malaika – Fale aqui rapidinho, que você é filha de Dona Conceição, que você participa desde 
pequena, que você é irmã das meninas. 

(Ita se aproxima e se instala do lado de Ana)  

Ana – Ô Ita, tu lembra do dia que Lui ia caino na água, ia morreno, e que tu pegô ele.  

Ita – Lembro! 

Ana – Intão, conta aí pra ela. Foi ela que pegô.  

(oferecemos uma cadeira para que Ita possa sentar do lado de Ana, ela recusa e diz que não 
vai demorar) 

Ana – Aí ô, foi ela que pegô.  

Ita – Fui eu que peguei, ele tava se afogano.  

Ana – Eu num vi não. Ele caiu, veno (?), ele ficou assim ô, rodano, rodano, com as mãos 
assim (faz o mesmo gesto que antes) assim. E quem pegô foi ela. Eu num falei nada, só fiquei 
assim, ô (aponta como se tivesse apontando pro rio). Rancou o dedo do pé dela, a unha, e ela 
pegô. Foi ela que pegô. 

(Enquanto isso Ana acaba levantando e dando o lugar dela para Ita, que senta e começa a 
contar.)  

Ita – É... des'nda de, de, des'nda que eu me intendo que a gente... a gente... luta com esse 
negoço desse caruru, essas obrigação toda de mãe, aí. E eu é que sou a cabeça. Que nem 
voces mesmo viu, eu fui pro rio, fui pro rio pa orientar as minina lá. Porque as minina num 
sabia de nada. Essa mermo, todo ano tá aqui junto com a gente, mas tudo que foi lá, foi eu.  

Ana – E sô mais velha do que ela.  

Ita – Foi eu que fiz tudo lá. Des'ndaqui que mãe tava "cadê os pinto de São Cosme?" Eu 
disse, "ô mãe, os pinto de São Cosme num pricisa dizer. Aqui ô, é esse, é esse é esse, pronto, 
acertei tudo. Ela nem tinha me falado qual era o pinto de São Cosme. 

Malaika – Mas tu aprendeste como? 
																																																								
78 Casa 
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Ita – É porque eu fico ligada. Todo ano eu fico ligada que quando ela faz, né. Eu num me 
isqueço. Pode levar um século, mas eu num me isqueço. Ela leva dois, três ano sem fazer 
caruru79, mas eu tô lembrado, tô lembrano. Num isqueço não. 

Malaika – E o que é que tu gostas mais?  

Ita – Eu gosto de tudo. Tudo aí eu gosto. Gosto de samba, gosto de reza, de comer caruru, 
gosto de comer galinha, gosto de cuzinhar, gosto de tratar, gosto de tudo. 

Malaika – Participa de tudo. 

Ita – É, de tudo. É.  

Malaika – E tem as rezas também, desde o início faz as rezas, como é? 

Ita – É, é! O rezador vai chegar aqui de noite. Voce vai ver. Que reza bunita que é! A gente... 
ele... ele puxa as reza, a gente atrás acumpanhano. E aí, reza, canta o louvor. É muitcha 
palma, muitcho samba, muitcha coisa bunita. Tudo bom.... (vira para Isadora, que está me 
acompanhando na filmagem, e pergunta). Tá bom fia?  

Malaika – Mais uma coisa. Tu tens filho, né? E os teus filhos participam?  

Ita – Participa! Todos participa. Agora, os outro que tão lá em Salvador que num vem esse 
ano. Mas os outro tudo participa. Aqui tem quatro ainda cumigo. De noite tá tudo aqui! Aqui, 
tá todo mundo junto. A gente num deixa a veia não!  

Malaika – E os meninos vão aprendendo também ao mesmo tempo?  

Ita – É... ao mesmo tempo aprendeno tamém. É verdade. Aí tá todo mundo aprendeno.  

Nesse momento chega uma criança para mostrar que se feriu e Crispina (Cris), que estava 
presente, ouvindo o depoimento das irmãs, me pede uma pomada. Paramos a gravação. 

 

  

	  

																																																								
79 Quando as condições financeiras, ou a saúde, não permitem, Dona Conceição acaba não fazendo o Caruru de 
sete meninos. 



118	
	

APÊNDICE C – Entrevista de Crispina (Cris, 52 anos), filha de Dona Conceição e Luís (Lui, 
30 anos), filho de Ana, irmã gêmea de Cris.  

Local: Iriquitiá, zona rural do município de Maragogipe 
Data: 06 de fevereiros de 2016  
Arquivo: MVI_8540 

De volta para as entrevistas, depois de achar uma pomada nas minhas coisas e passar na ferida 

de uma das bisnetas de Dona Conceição, começamos a gravar já com Luís (Lui), que acabou 

aceitando ser entrevistado. Cris que sempre se mostra solícita para compartilhar as histórias, 

fica presente, sentada, e o acompanha no começo da entrevista. Ele fica em pé ao seu lado. 

Ana fica também, para ouvir a entrevista, mas se senta fora de enquadramento. 

Cris – Aí, no dia que ele caiu no rio... tava eu e a mãe dele, a mãe dele se assombrou no caso, 
se assustou, eu fui... ela ficou... como diz mãe (eu fiquei parada, adormecida – diz Ana que 
ficou para ver a entrevista), ele tinha mais ou menos quadro anos de idade (Ana - tinha 
menos!), é tava pequinininho ele, bebezinho  (Ana – ele tava petitico), ele caiu n’água, ia 
levano, ela ficou assim (imita a irmã assustada, paralisada), eu fui e peguei ele (Ana – ele 
rodava bastante). Isso!  (Ana – e fazia assim com as mãos). Com as mãos, um corrupio na 
água... aí eu peguei ele, ela ficou.... “se não é tu, Lui morria!” e tu? E tu? O que aconteceu? 
(não consigo entender o que ela diz) ... pegar ele... a coragem, e tal. Aí ele foi crescendo, ai 
quando é um dia, tem uns tempo, depois dele grandinho, minha mãe desceu pro poço que dá o 
presente, dia 2, mas como dia 2 foi terça-feira, vai dar amanhã, que é o domingo. Aí... o que 
acontece, minha mãe desceu, pra amarrar um porco, né Niana (apelido de Ana)? Foi isso? 
(Ana – eu nem lembro o que é que ela tava fazeno não.) Foi amarrar um porco, parece. Eu sei 
que aconteceu, veio uma menininha, toda vestidinha, uma índia. Falou a Lui que viu a índia. 
Viu pescano, quando viu ela, desceu. Saiu de perto, desceu. Aí, mãe falou assim, que viu. Ele 
falou “Que nada mãe, mãe tava com os ói trocado”. (Todos riem) “Mãe tava com os oios 
trocados”, falou assim pa mãe. Nada não... daqui a pouco tempo Lui foi tomar banho lá, 
insiná o vizinho, o amigo. Ele ia morrer afogado. Sobe, desce (faz os gestos de afogamento), 
o amigo, né... acudiu ele... Salvou ele...  

Malaika – Quantos anos Lui? (tento trazê-lo para a discussão, pois desde o início da 
entrevista ficou calado, aparentemente um pouco inconfortável com a câmera.)  

Cris – (responde antes dele!) Eu não sei... tem pouco tempo isso. (Lui – Tinha, acho que 
uns...)  Muito tempo não. (Lui – uns vinte e dois anos.) É! (Ana – Já tava omi já!).  

Malaika –  Haaaa eu pensei que era menino pequeno!  

Cris – Não, não foi minino não! (Crispina – Desta vez que ele ia morrer, ele lembra.)  
Lembra! Ele tava adulto! (Ana – Da vez que ele caiu, que eu adormeci, num peguei, ele tava 
petititico.) Bebezinho, é! (Crispina – Dessa vez eu aposto que ele não lembra, que ele tava 
muito piqueno.) Lembra não! Foi aqui embaixo, aqui (aponta para o rio onde fazem a 
oferenda, mas numa outra parte, onde lavam roupa). Na vez que a água... corrupio nele, ele 
(balança os braços, com gestos de afogamento) tava piquinininho e aqui, onde bota o presente 
amanhã, onde dá o presente, ele tava adulto já.  Entendeu? E... ai ele falou “ha, mãe tava com 
os ói trocado. Não foi nada não!” Quando ele foi la tomar banho, poucos tempo, quando ele 
chegou la ela falou a um vizinho que um amigo acudiu ele. Salvou ele. É, com a luz de Deus e 
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é... ai acudiu ele. Só que... ai ficou assim, pra todo ano, ele participar e o organizador da festa 
ser ele. Ele organizar tudo, quem vai dar o início até o final, é ele! Da festa. Porque ela pediu, 
a Iemanjá, é Janaina, né? (Ana – É!)  Janaina pediu pa ele ser o... o cabeça, no caso, que fala. 
E tudo, começar do início até o final, pra dar o... né, a determinação, como fala. Ai, todo ano, 
no dia da festa, ele tem que tá... tá presente. Tem que tá, do início até o final. Ele toca, ele 
ajuda também, entendeu?  

Lui – O cozinheiro...  

Cris – É cozinheiro, é tocador. É tudo! Entendeu?  

Malaika – Nunca perdeu nenhum Lui? (tento mais uma vez fazer com que seja ele que 
responda....)  

Cris – Não! (responde por ele)  

Lui – Não, desde que começou... (fala baixo)  

Cris – Des'nda que começou, des'nda que ele foi pedido. (Falando pra ele). Agora uma coisa, 
sacana, que tu num fej, foi o barco que pidiro. Janaina pediu um barco. (Ana – Esse barco ele 
num deu inté hoje). Num deu! Eu comprei um barquinho. Achei caro, maj...  fazer o quê? Eu 
vendi as manga, em troco das manga comprei o barquinho. Nem (?) pra casa...  

Lui – Ano que vem, vai ter o barco!  

Cris – E eu comprei o barquinho. Eu vinha... Esse barco aqui, se ela me deu esse barco, é que 
é preu levar pra casa. Até que eu via... quer dizer, eu não via reclamação não, porque, 
praticamente não é contra, né? Não é contra, maj só que... “rapaz, quanto foi esse barco... foi 
quanto? E tu num trousse nada pra cá, rapaz, trousse esse barco. Trazer o barquinho...” Eu 
digo, ô, se eu só vi na hora que alguém me amostrou ele. (Crsipiniana – ela dá o barco pra 
santa, Iemanjá, Iemanjá vai dar o dobro pra ela.) O dobro, com certeza absoluta. Com certeza! 
Eu tenho certeza que vou receber em dobro. Eu comprei sem pena, né! Que eu tinha alguma 
coisa pra levar pra casa, no caso, com aquele dinheiro. Você vê Malaika (falando pra mim!) 
que foi uma coisa tão maravilhoso, que eu vendi umas manga semana, sábado passado, oito 
dia onte, no sábado que eu viajei, eu tava em Imbassai. Não, hoje, que é sábado! Eu vim 
segunda-feira, oito dia hoje. Eu vendi as manga, sabe o que a mulé fez cumigo? Me deu cem 
reais!... É... como é? Aquele que não vale, cem reais, comprou minhas manga, levou tudo e 
me deu cem conto, cem reais, inválido... é... como é que chama? (Ana – Falso) Falso! Hum. 
(Ana – Oxente, ela te deu falso, foi?)  Falso! Meu pai! Eu viajei! Uma outra que vendeu 
quatro caixa, ela vendeu. Fui sem dinheiro pa Imbassai, quando chegô lá, eu disse hô rapaz eu 
não vou gastar o dinheiro que eu tou deveno em casa, deveno pra maj de cinquenta reais, pra 
viajar. Se eu não achar na manga, que a manga tá ruim, esses cinquenta reais eu viajo. Lá, 
qualquer coisa, eu vou ter que vim pa casa. Né? Ai, tá bom! Quando eu chego la, ai a mulé 
comprou as manga por cem por caixa. Eu levei nove caixa. Vendi as quatro, peguei o dinheiro 
de dez, de quinze e vendi a cinco por cem. A mulé me deu cem fácil! Eu conheço ela, só que 
eu conheço ela. Gastei o outro das quatro, com transporte, quando vem..., chega no ferryboat, 
vinha com três reaij e... quando chega no ferry, comprei a passagem de lá pra cá, paguei a ida, 
quando chega no ferry, a volta, eu tinha três reaij, três reaij e alguma coisa... os minino com 
fome. Tava Lili cumigo (sua filha mais nova), e os dois de Lika bebezinho (filhos de sua filha 
mais velha). “Vovó, eu tô com fome, tô com fome”. Saiu quatro horas da manhã, sem tomar 
café, nenhum! Ninguém tomô café. Menorzinho. Tudo bom... quando chegô lá, eu pego os 
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cem reaj, eu vô trocar os cem, vô pa dar merenda aos minino, vou tirar o transporte da ida, pa 
ir pa Itaparica e vô dar os cinquenta que eu tô deveno, os cinquenta reaj.... Quando eu chego 
no ferry boat, chego no... no... pra comprar a passagem, a mulé falô “senhora, esse dinheiro é 
falso!”. Minina, tomei um susto.... “senhora, esconda esse dinheiro!” falou assim cumigo. Eu 
digo, “o quê filha que você tá falano, amor”, falei assim mermo. Ela falô “senhora, esconda 
esse dinheiro, que a senhora pode ser presa, com esse dinheiro!”. Eu digo, “minha filha, a 
senhora ta falano o quê?” (Ana – Dinheiro falso é probrema!”). “Você tá falano o quê 
cumigo?” Ai... “esse dinheiro é falso, senhora!”. Ai, pego o dinheiro, assim, olhô assim”. Eu 
disse “hó amor, por favor, eu tô com três criança aqui. Eu, vim de Imbassai, buscar meus 
netos, minha filha tá operano, fazeno cirurgia. Eu não tenho outro dinheiro pa dá merenda, 
hey, pa dá merenda aos meus filho, meus neto, minha filha, essa daqui”, ai, eu mostrei “esses 
daqui é meus dois neto. Se você não confiar eu vou mostrar os documento deles todo agora. 
Tou com documento de todo mundo.” Eu falei com ela assim, pa vê se ela confiava. “Eu tou 
com três reaj, três reaj e algumas coisinha”. Foi um refrigerante que eu comprei pros minino 
tomar. Ai, eu disse “esse dinheiro eu vendi manga no sábado, hoje é segunda-feira, a moça me 
deu esse dinheiro, eu botei na bolsa e larguei aí. “Tá bom”. Eu digo “eu não vou perder não!, 
Eu trabalhei tanto, lutei tanto, tou toda... eu não vou perder meu dinheiro. Então eu vô fazer o 
quê, eu vô voltar na feira, eu não vou voltar agora porque eu não tenho como atravessar maij, 
maj se não eu ia na beira dela, eu sei onde é que ela vende, conheço ela, mas só que hoje é 
terça, hj é segunda, terça-feira, amanhã, eu volto lá. Aqui, em Salvador, e vô conversar com 
ela. Ela vai me devolver meu dinheiro.”. Tá bom... a mulé me deu o refrigerante, eu sentei, 
botei um... um... eu encontrei Dinha, Dinha de Carlinhos, Malaika sabe, ela me deu um 
paninho, botei no chão, botei os minino pa cumer o... ai passou um homi com pao de queijo, 
Lili tinha uma niquinha, na bolsinha, piquinininha, foi até bixinha que deu, Francine a 
vizinha. Uma bolsinha piquinininha. Tinha umas niquinhas, comprei pãozinho de queijo.... 
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APÊNDICE D – Entrevista de Liu (19 anos), filha de Betinha, neta de Dona Conceição 

Local: Iriquitiá, zona rural do município de Maragogipe 
Data: 06 de fevereiro de 2016 
Arquivo: MVI_8545 

Ela se mostrou bastante tímida e tive que argumentar bastante para que ela aceitasse ser 

filmada. Enquanto fazemos os últimos ajustes no equipamento, continuo conversando com 

ela. No momento que começamos a entrevista, uma batucada, com os jovens, começou não 

muito longe, o que acabou interferindo bastante na compreensão do que estava sendo dito. 

Malaika – Você participa do caruru? Como é que é? Eu vi que você participa mesmo, 
ativamente, né? 

Liu – Pode começar? Eu sou filha de Helena, que é filha de Conceição, no caso é minha avó, 
e é dona disso tudo aqui, né, a dona do caruru, a chefe, praticamente, assim, pode se dizer. E 
eu participo desde pequena, desde quando me lembro de gente, bebê, assim. Sempre vim, 
participei, ajudei fazer tudo. Então, é tipo... minha religião. É tipo um candomblé, né, porque 
eu acho que isso aqui é um candomblé. Dizer que não, que é só por obrigação, mas pra mim é 
candomblé. Eu participo desde pequena. É isso.  

Malaika – Você faz o quê quando participa?  

Liu – Eu faço... ajudo a cortar o quiabo, galinha, tratar, cozinhar, tudo isso. 

Malaika – E na hora do presente mesmo? 

Liu – Na hora do presente, a gente já traz o presente, só é colocar lá na água, fazer os pedidos, 
acender a vela. Que a gente sempre faz, todo ano. A gente tem essa crença de fazer essas 
coisas.  

Malaika - E como você aprendeu? Aprendeu olhando? participando? Aprendeu porque tem 
alguém que vem e diz "faz assim", como é?  

Liu – Aprendi através de minha mãe. Porque ela tem essas coisas, ela faz e incentiva a gente a 
fazer também. É isso.  

Malaika – Ela tem caboclo, né?  

Liu – Tem.  

Malaika – E você?  

Liu – Eu também. (risos, intimidada) 

Malaika – Hê lêlê! Amanhã o negócio vai ficar bom! Me conte como foi a primeira vez, o 
que você sentiu? Foi aqui no presente? 

(acho que nesse momento me empolguei demais e acabei sendo indelicada. E não soube 
formular corretamente minhas perguntas)  
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Liu – Foi. Aqui. No rio. Lá embaixo, a gente soltando o presente, e aí... aconteceu... É isso...  

Malaika – Você tem irmãos? Eles participam?  

Liu – Tenho. Eles participam, mas esse ano eles não puderam vir. Todos também têm, todos 
participam, mas esse ano não. (aqui ela diz algo que não consigo entender) 

Malaika – Você pensa que vai continuar fazendo?  

Liu – Vou continuar, porque gosto... É uma coisa que eu gosto de fazer.  

Liu - Dá pra ver! A gente sente que você gosta. E assim, você acha que mudou alguma coisa? 
Agora você tá com 19, que você falou. Você vê alguma diferença de quando você era pequena 
pra agora? Ou continua fazendo igualzinho? 

Liu – Quando eu era pequena, não participava muito, era mais fechada, agora tou mais 
presente. Tou gostando mais, assim.  

Malaika – Mas você vê alguma diferença?  

Liu – É igual. Pra mim é igual. 

Malaika – As músicas, você conhece todas?  

Liu – Não todas. Assim... música mesmo... não conheço muito.  

Malaika – Toca? 

Liu –Também não. 

Malaika – Fale um pouco de seu caboclo. (pergunta mal colocada!) 

Liu – Meu caboclo é Pena Branca... Eu não sei muito o que falar sobre ele, mas o que eu sei é 
que Pena Branca é o que eu tenho. E só.  

Malaika – Mas, ele deu o nome né. Pena Branca, quando ele veio, né? (ela faz um 
movimento da cabeça pra confirmar) E fora daqui você frequenta algum lugar?  

Liu – Frequento centros espirituais, assim...  Essas coisas assim. Caruru também, na casa de 
minha tia. A gente vai e faz.... Tá bom!  

Decide que a entrevista acabou, levanta e parte. 
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ANEXOS A – Escritura pública de compra e venda do terreno de Dona Conceição 
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