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Resumo: 

 
Das religiões de matriz africana no Brasil, o candomblé e considerado por muitos 
pesquisadores a forma mais “pura”, de representação da África perdida durante o 
período da diáspora negra africana, para terras brasileiras. O que leva muitos 
pesquisadores ignorarem qualquer tipo de sincretismo religioso presente no culto da 
religião. Em nossa pesquisa nos baseamos em ritos de candomblés sincréticos, 
rejeitados muita das vezes por não se encaixarem nas tidas formas tradicionais do culto 
da religião Ketô, Nagô ou Jejê. Pois partimos da premissa de que há presença de 
características sincréticas na religião do candomblé, torna-a uma forma de representação 
da religiosidade brasileira.  
 
Palavras – Chaves: Candomblé, Sincretismo, Representação. 
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...sincretismo para referir-se à combinação de práticas religiosas tradicionais. 
A intensificação das migrações, assim como a difusão transcontinental de 
crenças e rituais no século passado acentuaram essas hibridações e, às vezes, 
aumentaram á tolerância com relação a elas, a ponto de que em países como 
o Brasil, Cuba, Haiti e Estados Unidos tornou-se frequentemente a dupla ou 
tripla pertença de culto afro-americano ou de uma cerimônia new age. Se 
considerarmos o sincretismo, em sentido mais amplo, como adesão 
simultânea a vários sistemas de crenças, não só religiosas, o fenômeno se 
expande notoriamente(...) O uso sincrético de tais recursos para a saúde 
costuma ir junto com fusões musicais e de formas  multiculturais  de 
organização social, como na santeríacubana, no vodu haitiano e no 
candomblé brasileiro.1 

 

Canclini na citação acima define o que para ele seria sincretismo religioso, o 

candomblé seria uma representação dos encontros entre culturas que formou o Brasil. 

Em especial a ligação do negro africano com a cultura indígena local, e o colonizador 

português.  

Se tratando de religiões de matriz africana no Brasil o sincretismo religioso 

aparece muito das vezes, como forma de resistência da cultura negra a dominação 

branca durante o período escravista. Já para outros é algo natural que ocorreu de acordo 

com a interação do negro com o meio, e também fatores como a mestiçagem. Podemos 

compreender que ambos os aspectos, são responsáveis por formar o sincretismo 

religioso que hoje vemos nas culturas de matriz africana no Brasil.  

Nina Rodrigues observou tais aspectos ao pesquisar as religiões negras no final 

do século XIX, em que constatou que havia diferenças entre o negro africano, e os 

negros crioulos de aceitação e apropriação do catolicismo.  

Constata que os primeiros compreendiam mal o culto católico e para eles a 
conversão era apenas uma “justaposição de exterioridades”, enquanto para no 
negro crioulo e para o mestiço, as práticas fetichista e a mitologia africana 
vão degenerando de sua pureza primitiva.2 
 

Rodrigues observou as diferentes formas de interação do negro com a religião 

católica, em especial os negros crioulos que mantinham as crenças de seus ancestrais, 

mais que também conhecia as doutrinas cristãs. 

O negro recebia o batismo, que assistia à missa aos domingos, era o mesmo 
que freqüentava batuques e participava dos rituais processados altas horas da 
noite, no interior das senzalas, ou, mais freqüentemente, no escuro das matas. 

                                                           
1
CANCLINI, 2008: XVIII 

2
FERRETI,Apud.ROGRIGUES,1995:42 
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Aquele que entrava para a Confraria do Rosário era o mesmo que comparecia 
aos calunduns. 3 

 
Sendo assim, o mesmo negro que estava nos cultos católicos, também 

compareciam as reuniões onde havia o culto de seus ancestrais. Este cenário muda no 

decorrer da história, como podemos observar principalmente a partir do século XIX 

com a maior participação do negro na religião cristã, ou seja, aumentava o número de 

negros crioulos e mestiço. 

O sincretismo religioso, não pode ser resumido na interação entre as religiões de 

matriz africana com o catolicismo europeu, até mesmo, porque nosso intuito é 

compreender a presença do sincretismo religioso no candomblé. Partimos do 

pressuposto de que a religião é resultado de hibridações, ou seja, interação entre culturas 

como foi afirmado por Canclini no inicio do nosso texto, sendo uma das principais 

representações do sincretismo presente no cenário religioso brasileiro. 

Considerada a forma mais pura da manifestação cultural africana existente no 

Brasil, a ligação do termo sincretismo a religiões de matrizes africanas como o 

candomblé é visto por muitos pesquisadores da cultura afro-brasileira com certa 

rejeição, como salienta Ferreti4,que consideram como  apenas uma etapa do processo de 

construção de aculturação durante o período escravista. “Os autores criaram esquemas 

de classificação do sincretismo afro-brasileiro, destacando elementos jejê-nago-

muçulmi-banto-caboclo-espirita, católico e outros.”5 

No candomblé estes sistemas são bastante utilizados pelos pesquisadores, que 

utilizam as nações como forma de denominações, sendo que apenas algumas delas são 

“puras”. A idéia de pureza foi difundida principalmente a partir dos escritos de Bastide, 

como podemos observar na citação abaixo: 

É possível distinguir essas “nações” uma das outras pela maneira de tocar o 
tambor( seja com a mão, seja com varetas), pela música, pelo idioma dos 
cânticos, pelas vestes litúrgicas, algumas vezes pelos nomes das divindades, e 
enfim por traços do ritual. Todavia a influência dos iorubas dominam sem 
contestação o conjunto das seitas africanas, impondo seusdeuses, a estrutura 
de suas cerimônias e sua metafísica aos daomeanos, aos bantos. É porem 
evidente que os candomblés nagô, queto e ijexá são os mais puros de todos, 
(...)6 

                                                           
3
COSTA,1998:287 

4
1995 

5
FERRETTI,1995:87 

6
BASTIDE,2001:29 
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Bastide descreve ao seu leitor como distinguir as nações de acordo com o rito do 

candomblé, e termina afirmando que apenas três delas seriam portadoras de um rito 

puro. Mais o que seria puro na concepção de Bastide? Lendo os escritos do pesquisador, 

que ele despreza a idéia de sincretismo, quando chega a falar do assunto, lida apenas 

como forma de resistência negra a cultura branca dominante.  

O período pesquisado por Bastide é o inicio do século XX na Bahia, em especial 

em meados da década de 1930, quando surgiam também os primeiros terreiros de 

candomblé de caboclo uma representação do sincretismo religioso presente no culto aos 

orixás. Este foi menosprezado pelos pesquisadores da religião, pois já haviam elegido 

suas religiões “puras”, pois acreditavam serem elas formas legitimas de transposição da 

África perdida, na vinda dos negros para o Brasil.  

Um dos poucos escritos da época sobre candomblé de caboclo foi os da 

pesquisadora Ruth Landes, que observou mudanças bastante especificas no rito de 

candomblé como; a participação masculina, em especial de homossexuais, o culto as 

antepassados da terra, além do culto aos orixás.   

O rompimento mais importante se produziu há cerca de uma geração, quando 
uma mãe nagô, chamada Silvana, instalou o chamado culto de caboclo. 
Naquela região caboclo significa uma mistura de sangue índio e branco; 
Silvana se apossou do termo porque alegava ter visões dos antigos índios 
brasileiros. Ela organizou o culto aos primitivos habitantes da terra, os índios. 
Provavelmente tinha duas ou três fontes dos ancestrais e antigos donos de 
terras; outra, o romântico interesse brasileiro na história dos índios, ensinadaa 
todos os escolares especialmente interessante para os mulatos, que preferem 
dizer –se caboclos ; e terceira, a ubiqüidade  do espiritismo europeu e das 
sessões que invocam “guias” indígenas. As idéias cismáticas de Silvana, de 
êxito imediato dado o seu prestígios da filha de nagô, deram em resultados, 
hoje, dezenas de casas de culto de caboclo na Bahia. Os deuses nagôs ainda 
são os principais no ritual caboclo e somente depois que são cultuados se 
invocam os novos seres sobrenaturais.7 

 

O candomblé de caboclo fundado por Silvana no inicio do século passado, não 

foi considerado por pesquisadores como Bastide, pois não tinha a pureza dos 

candomblés de Queto, Jeje ou Nagô. Mais foi este que ganhou o país, formando casas 

em todo Brasil em especial nas regiões centro-sudeste do país. 

A religião fundada por mãe Silvana é uma forma sincrética de candomblé, não 

se prende mais há nações, o rito nagô se uniu aos indígenas praticados pelas entidades 

que desciam durante o ritual. Por ser sincrético o culto do candomblé de caboclo foi, e 

                                                           
7
LANDES,1967:290 
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ainda é ignorado por muitos pesquisadores que veem com: “... desprezo pela mistura, 

considerando-se que a pureza é superior e que o ecletismo seria incoerente.”8 

As religiões sincréticas são vistas na grande maioria das vezes como sendo 

inferiores, vamos usar aqui o termo “impuras” partindo do pressuposto bastidiano de 

que apenas algumas nações do candomblé possuem a pureza do rito. Diferente do que 

fez Bastide e seus leitores, não acreditamos na possibilidade de uma pureza de rito, 

principalmente se tratando de religiões como candomblé que nasceram da junção de 

ritos de algumas nações, que sobreviveram à diáspora negra, e perpetuaram na cultura 

religiosa brasileira. 

São aspectos como estes que fazem com que o pesquisador de culturas hibrida 

Canclini, aponte o candomblé como uma forma de representação do sincretismo 

religioso que surgiu da diáspora negra para as Américas. O pesquisador parte do 

pressuposto de que os encontros entre culturas são capazes de formar novas 

manifestações culturais, assim como; o encontro de religiões que ele caracteriza como 

sincretismo religioso e capaz de formar novas religiões. O candomblé é uma religião 

característica do Brasil, não encontraremos terreiros da religião como aqui, fora. A não 

ser de pais-de-santos brasileiros que formaram casas em países africanos, como já 

tivemos notícia.  

A religião do candomblé descende do culto africano aos orixás, mais é um rito 

caracteristicamente brasileiro. Podemos observar pela forma do culto, os terreiros 

matem a tradição de ter o orixá da casa, como na África. Mais a mesma casa de Xangô, 

tem filhos de Ogum, Omulu e Oxalá. O culto de vários orixás em um mesmo espaço 

surgiu durante o período escravista, onde a língua era um dos principais fatores de 

união, já que o familiar não era algo permitido, por isso a divisão feita pelos 

antropólogos dos ritos de candomblé a partir das nações. 

Algo que não era característico do culto aos orixás na África, pois cada aldeia 

possuía um orixá cultuado. A questão da escravidão negra fez com que estes fossem 

cultuados todos juntos, em um espaço sagrado, o terreiro. 

                                                           
8
FERRETTI,1995:89 
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9
Figura 2 Xangô Pierre Verger

10
 

 

As imagens acima são do orixá Xangô “encarnado”, à esquerda Pai Joaquim no 

transe do Xangô na sua festa de entrega do Deca em 1980, logo à direita, - Xangô – 

Ifanhin de Pierre Verger, fotografada na década de 1950, na já extinta República 

Popular do Benin. O culto ao orixá Xangô foi um dos poucos orixás africanos, que 

conseguiram se perpetuar no rito brasileiro aos orixás, pois vamos observar que durante 

o período escravista o culto aos orixás sofreu ressignificações, representativas tornando 

seu rito ainda mais brasileiro.  

Exu foi usado pelos negros em sua luta contra os brancos, enquanto patrono 
da feitiçaria e, dessa forma, seu caráter sinistro, como o dissemos, se 
acentuou em detrimento do seu caráter de mensageiro. O deus fanfarrão 
tornou-se o deus cruel que mata, envenena, enlouquece. Porem, essa 
crueldade tinha um sentido único, mostrando-se Exu, em compensação, aos 
seus fiéis negro, como o salvador e o amigo indulgente.11 

 
Exu é um exemplo de como os orixás foram ressignificados durante o período da 

escravidão, podemos observar a partir da própria religião e na interpretação do 

imaginário popular, como figura do orixá mensageiro se aproximou da representação do 

demônio cristão. São aspectos como estes que nos fazem compreender o candomblé 

como uma religião brasileira, pois foram a ressignificação dos cultos africanos de 

origem ioruba, que formaram a religião no Brasil.  

 

1. - Candomblé e o mito da pureza africana  

 

                                                           
9
 Imagem do álbum pessoal do Babalorixá Joaquim de Xangô, entrega de Deca em 1980 

10
Verger, Pierre - Xangô - Ifanhin (Benin),ca. 1950 Matriz-negativo Fundação Pierre Verger (Salvador, BA) 

11
BASTIDE,1989:349 

Figura 1- Joaquim de Xangô- no transe 

de Xangô 



7 

 

A compreensão do candomblé como sendo transposição da África perdida pelos 

negros durante a diáspora é intelectual, surgiu principalmente após os estudos de 

Bastide, referência nos estudos sobre culturas afro-brasileiras. Podemos observar ser um 

discurso de reafirmação da identidade negra, onde a; África perdida por nossos 

ancestrais e buscada nas manifestações culturais consideradas de matriz africana.  

Esses intelectuais: 

...realizam pesquisas em grupos religiosos mais tradicionais e a tendência a 
se voltarem mais para África do que para o Brasil. Alguns afirmaram mesmo 
que os africanismos nos terreiros são construções de intelectuais para 
encobrir a dominação. Outros abordam o processo de africanização ou de 
reafricanização e a desafricanização. Líderes de cultos afros, com nostalgia, 
procuram reencontrar uma pretensa pureza africana perdida. 12 
 

Ferretti observa a posição do intelectual na construção de um discurso 

africanista, onde sua influência acaba se estendo as manifestações religiosas, em que 

seus lideres buscam a pureza perdida, na áurea africana. Um discurso que menospreza o 

sincretismo religioso, pois ele não condiz com a idéia de pureza religiosa tão almejada 

nas tradições afro-brasileiras. 

Se para Nina Rodrigues (1900) as sobrevivências africanas confirmam o 
caráter primitivo e inferior dos negros brasileiros (apesar de uma 
diferenciação interna entre negros mais ou menos inferiores), com Bastide 
(1960) a fidelidade a um passado africano se torna um sinal positivo de 
coesão social e cultural. “A “memória negra” marca a fidelidade às origens, 
causada pela perda dessa memória coletiva caracterizaria os cultos 
“degenerados” ou ” degradados.”. 
A fidelidade ao passado define os cultos “puros” como “tradicionais”...13 
 

A pesquisadora Stefania Capone, ao pesquisar os cultos de exu no Brasil, 

observou que na religião do candomblé há busca da África perdida, acaba legitimando 

alguns, e desvalorizando outros. Para ela o aspecto de tradição é um dos maiores 

problemas, pois ele traz consigo a idéia de pureza, e no candomblé não é diferente.  

Os aspectos de pureza no candomblé foram difundidos pelos intelectuais, 

durante a década de 1930, auge das pesquisas sobre a religião na Bahia. Aonde 

pesquisadores vindos da Europa e Estados Unidos desembarcaram nos portos brasileiros 

buscando desvendar os sistemas simbólicos formados pelos negros. Momento em que 

surgiram também os terreiros tradicionais, e a forma “correta” de se fazer candomblé, 

difundido principalmente por Bastide.  

As manifestações religiosas de matrizes africanas tiveram várias interpretações, 

dentre as quais, houve a predominância da pesquisa de Roger Bastide,14 sobre o 
                                                           
12

FERRETTI,1995:88 
13

 CAPONE, 2009:29 
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candomblé da Bahia em que ele buscou compreender a estrutura da religião baiana. Está 

obra e responsável também por divulgar a teoria de pureza africana da religião, hoje 

bastante difundida entre os pesquisadores do rito.  

Landes15, em sua pesquisa sobre as religiões de matriz africanas no Brasil, pode 

observar que estes aspectos já eram difundidos, onde tinham os terreiros tradicionais 

como o Casa Branca de mãe Menininha do Gantois, e outros, que eram vistos a margem 

como de mãe Silvana de culto de candomblé de caboclo.  

Podemos observar a partir da leitura desses autores que a ligação da religião com 

a cultura brasileira, era vista como uma forma de perca seja de pureza, ou mesmo, de 

identidade negra africana. Devemos levar em consideração que a fala destes 

pesquisadores remetem ao inicio do século XX, onde a escravidão ainda fazia parte da 

memória recente do negro que buscava se estabelecer na sociedade.  

As idéias de sincretismo presente nas pesquisas da época sempre remetem a 

imposição branca, sobre a cultura religiosa negra.  

Com o passar do tempo, com a participação de descendentes de africanos e 
de mulatos cada vez mais numerosos, educados num igual respeito pelas duas 
religiões, tornaram-se eles tão sinceramente católicos quando vão à igreja, 
como ligados às tradições africanas, quando participam, zelosamente, das 
cerimônias de candomblé.16 
 

Verger observa mudanças no comportamento dos descendentes de africanos do 

inicio do século, já não viam mais o catolicismo como imposição branca. Passaram a ser 

crente também ao deus cristão, Emilia Viotti17 observa tais características como forma 

encontrada por eles de se virem inseridos na sociedade, partindo do pressuposto de 

sincretismo religioso de Ferretti18 podemos compreender como interação do negro com 

a sociedade.  

A interação do negro com as religiões cristãs, fez com que o mesmo negro que 

acreditava e cultuava os orixás também passassem a acreditar na existência de um deus 

superior que mora no céu, e um deus maldoso que mora no inferno, característico do 

imaginário europeu renascentista que perpetuou no imaginário brasileiro.  

                                                                                                                                                                          
14

 Pesquisador europeu que veio para o Brasil em meados da década de 30, e pesquisou as 

manifestações religiosas de matriz-africana. Dentre suas principais obras sobre o tema temos 

Candomblé(), e As Religiões Africanas no Brasil. 
15

1967 
16

 VERGER, 1981:28 
17

 1998 
18

 Segundo Ferretti o sincretismo religioso não é uma forma de imposição de uma religião sobre outra, 

sim interação entre elas. Ele parte do conceito de circularidade cultural de Bakhtin e Ginzburg, como as 

religiões se interagem, e são capazes de formar manifestações ainda mais ricas.  
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Fatores que aproximaram oxalá ao deus cristão, e exu a o demônio que habita o 

inferno. Exu é um grande exemplo desta leitura, pois é: “De caráter irascível, ele gosta 

de suscitar dissensões e disputas, de provocar acidentes e calamidades públicas e 

privadas.”19 Características que o equiparava ao demônio, pai de todos os males da 

humanidade.    

Devido ao sincretismo religioso, vimos cada vez mais o orixá africano ligado a 

figura do demônio do cristianismo, chegando habitar o inferno. Veremos tais 

características principalmente na Umbanda, outra religião brasileira de matriz africana.  

O candomblé pode não ser tão hibrido, quanto religiões como a Umbanda e o 

Tambor de Mina, ainda sim, encontramos elementos cristãos, indígenas ainda que de 

maneira sutil. As grandes maiorias dos adeptos mesmo não fazendo parte da religião 

cristã, compartilham dos pensamentos que bons atos os levam a céu, que deus está nos 

julgar e de que o inferno é um lugar horrendo. Todo um imaginário europeu do século 

XVII e XVIII que ainda habita a crendice popular.  

Tais aspectos ressaltam que mesmo a religião sendo forma de perpetuação da 

memória coletiva negra africana, ela faz parte do meio social do qual recebia influências 

de maneira direta e indireta, havendo assim interação entre crenças.  

Veremos que o sincretismo nunca foi aceito no candomblé por uma grande parte 

dos pesquisadores da religião, que sempre a viram como a forma mais completa de 

reinvenção da África nos trópicos.  Onde determinados ritos de candomblés ganharam o 

patamar de “puros”, aspectos que não se detiveram as pesquisas realizadas na década 

1930, chegaram à atualidade onde: 

Agora não é mais perigoso entrar para o candomblé – é chique. O que parece 
ter acontecido é que alguns dos mais conhecidos e tradicionais terreiros 
foram absorvidos, não apenas pelos produtores da “cultura de massa”, mas 
pelos intelectuais, especialmente pelos antropólogos, que foram responsáveis, 
em grande parte, pela glorificação dos cultos de origem iorubana, em 
detrimento das de procedência “banto” e daqueles que adotaram práticas 
rituais da umbanda em expansão. Desde o inicio do estudo cientifico sobre 
candomblés, os antropólogos com tendência a explicações em termos de 
genética cultural classificaram os terreiros de suposta origem ioruba como 
sendo de algum modo mais “puro” que os de origem banto(aliása própria 
categoria banto não tem nenhum sentido neste contexto , pois refere-se a um 
grupo lingüístico e não cultural). Os que tinham absorvido práticas não-
iorubanas foram classificadas como “impuros ou deturpados”. 20 

 

A figura do pesquisador nos terreiros foi de grande importância na difusão de 

pureza no candomblé, tornando a religião integradora do século XIX, excludente no 
                                                           
19

 VERGER,1981:76 
20

FERRETTI.Apud. FRY: 1995:66 
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XXI. Pois eles formaram parâmetros de legitimação, sendo que aqueles que fogem 

destes são “impuros”. Exemplo disso é o candomblé de caboclo, que como já foi dito 

anteriormente teve seu culto iniciado na década de 1930 na Bahia - se tornou altamente 

praticado em todo país em especial nas regiões sudeste e centro-oeste, e ainda sim, e 

desconsiderada por muitos pesquisadores devido a sua característica sincrética.  

A partir destes aspectos vimos que alguns candomblés ganharam a legitimidade 

acadêmica, sendo considerados portadores da tradição africana no Brasil 

contemporâneo. Este pensamento ganha força principalmente a partir da década de 1980 

com um maior posicionamento do movimento negro, em busca de afirmação da 

identidade negra no Brasil, estes movimentos encontraram nas religiões de matriz 

africana alicerce para seus discursos de reafirmação.  

A idéia de pureza religiosa como vemos é um mito que alguns adeptos 
procuram vivenciar no candomblé e que estudiosos procuram vivenciar no 
candomblé e que estudiosos procuravam evidenciar. Este ideal de pureza é de 
fato mais um mito que influencia a realidade religiosa. No passado, foi 
acentuado por intelectuais, e apesar das críticas que recebe, retorna hoje no 
processo de reafricanização e dessincretização.

21 
 

Compreendendo que as religiões de matrizes africanas vêem sofrendo com o 

processo de reafricanização, onde a busca pela África perdida fez com as praticas 

religiosas e culturais sincréticas e hibridas fossem consideradas “impuras”,a partir da 

perspectiva intelectual de cultura tradicional. Tratando essas manifestações como 

tradições que devem manter seus aspectos de pureza.  

Sabemos que as tradições podem ser mudadas e ressignificadas de acordo com a 

necessidade como afirma Hobsbwam22, de acordo com a necessidade de legitimação de 

um discurso, neste caso o candomblé e sua reaproximação de uma África lúdica que 

existe na grande maioria das vezes somente no imaginário dos pesquisadores. Mais que 

ganha caráter de legítimo e superior perante as outras determinadas manifestações 

religiosas de característica sincrética.  

O sincrético não é inferior, mais resultado da interação cultural religiosa de um 

determinado grupo religioso, em nosso caso o candomblé. Religião que surgiu em 

meados do século XIX, resultado da integração de negros de origem africana ioruba, 

que buscavam manter suas tradições religiosas chegou ao século XXI. Hoje não é uma 

religião somente de negros, e praticada em todas as regiões do país e até mesmo fora 

dele, sendo considerada representação da religiosidade brasileira.  
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Em nossa pesquisa buscamos compreender a influência do intelectual na 

denominação de candomblé, assim como sua relação com o sincretismo religioso para 

compreensão do rito como ele é praticado na metrópole goiana. Que se instalou na 

capital com aspectos sincréticos, que se estenderam durante toda sua implantação 

durante as décadas de 1970 e 1980, como forma de manutenção da mesma na cidade.  

E nos anos seguintes veremos as implantações de pesquisas sobre a mesma na 

capital, onde grupos de intelectuais legitimaram alguns e fizeram com que a tradição 

sincrética presente na maioria dos terreiros da capital, fosse “escondida” e a busca pela 

África perdida tomasse conta do discurso dos intelectuais, e dos principais babalorixás 

da capital.  

Nossa pesquisa se alicerça nos terreiros de matriz sincrética, de candomblé de 

caboclo que acreditamos serem as matrizes do rito candomblecista que se estabeleceram 

na capital, assim como foi observado por Reginaldo Prandi23 em São Paulo onde houve 

a predominância do rito sincrético.  
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