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Resumo

O tex to di vi de-se em duas par tes. A pri me i ra apre sen ta da dos so -
bre o pe río do es cra vo cra ta no Rio Gran de do Sul, a es tru tu ra ção das re li -
giões afro-brasileiras (Ba tu que, Umban da e Li nha Cru za da) nes te es ta do 
e o his tó ri co e con tro ver ti do pa pel de sem pe nha do no Rio Gran de do Sul
por um prín ci pe afri ca no que aqui vi veu do fi nal do sé cu lo XIX até 1935. 
A se gun da par te ana li sa três as pec tos par ti cu lar men te im por tan tes na
atu a li da de des sas re li giões nes te es ta do: a pre sen ça de não-negros nas
mes mas, a sua ex pan são trans na ci o nal para a Argen ti na e o Uru guai, e o
es tre i ta men to de re la ções com o po der po lí ti co lo cal..

Pa la vras-chave: Ba tu que, ne gro, re la ções ra ci a is, Rio Gran de do Sul,
Bra sil, re li giões afro-brasileiras.

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 24, nº 2, 2002, pp. 345-384

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas

* Este tex to foi ori gi nal men te apre sen ta do na 53ª Re u nião Anu al da So ci e da de Bra si le i ra
para o Pro gres so da Ciên cia (SBPC), re a li za da em Sal va dor, Ba hia, de 14 a 17 de ju lho de
2001, no Sim pó sio: Afro-Diversidade no Bra sil, co or de na do por Re gi nal do Pran di (USP).



Abstract

Afro-Brazilian Re li gi ons in Rio Gran de do Sul: Pre sent and Past

The ar ti cle is di vi ded into two parts. The first pre sents data about
the sla very pe ri od in Rio Gran de do Sul, the struc tu re of Afro-Brazilian
re li gi ons (Ba tu que, Umban da and Li nha Cru za da) in this sta te and the
his to ri cal and con tro ver si al role pla yed by an Afri can prin ce who li ved
here from the late 19th cen tury un til 1935. The se cond part analy ses
three par ti cu larly im por tant as pects of the se re li gi ons in Rio Gran de do
Sul no wa days: the pre sen ce of non-Negroes in them, its trans na ti o nal
ex pan si on to Argen ti na and Uru guay, and the ever-close re la ti ons with
lo cal po li ti cal po wer.

Key words: Ba tu que, Ne gro, ra ci al re la ti ons, Rio Gran de do Sul, Bra zil,
Afro-Brazilian re li gi ons.

Ré su mé

Les Re li gi ons Afro-Brésiliennes de l'État du Rio Gran de do Sul:
d'Hier et d'Aujourd'hui

Le tex te se di vi se en deux par ti es. La pre miè re pré sen te des don -
nées sur la pé ri o de de l'esclavage dans le Rio Gran de do Sul, la struc tu ra -
ti on des re li gi ons afro-brésiliennes (Ba tu que, Umban da et Li nha Cru za -
da) dans cet état ain si que le rôle his to ri que et con tro ver sé qui y a joué un
prin ce afri ca in de la fin de XIXème siè cle jus qu'à 1935. Dans la se con de
par tie, nous analy sons tro is as pects par ti cu liè re ment im por tants pour
l'actualisation des ces re li gi ons dans cet état: la pré sen ce de non-Noirs à
ces re li gi ons, leur ex pan si on trans na ti o na le vers l'Argentine et
l'Uruguay, ain si que leur re la ti on étro i te avec le pou vo ir lo cal.

Mots-clés: Ba tu que, Noir, re la ti ons ra ci a les, Rio Gran de do Sul, Bré sil,
re li gi ons afro-brésiliennes.
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N este tex to apre sen to al guns tó pi cos re la ti vos às re li giões
afro-brasileiras do Rio Gran de do Sul (RS) que con tem plam

ao mes mo tem po uma vi são his tó ri ca e atu al, com ên fa se nas suas
ca rac te rís ti cas que mais se des ta cam na atu a li da de.

Ini cio com da dos his to ri o grá fi cos so bre o in gres so do ne gro
es cra vo no RS e so bre a es tru tu ra ção do Ba tu que. Dis cor ro en tão
so bre os dis tin tos “la dos” des ta re li gião ao mes mo tem po em que
apon to al guns as pec tos his tó ri cos e es pe ci fi ci da des da Umban da e
da Li nha Cru za da nes te es ta do. Em se gui da, me ate nho a um per -
so na gem le gen dá rio do cam po afro-gaúcho, um prín ci pe afri ca no
que re si diu nes te esta do a par tir de 1899 e aqui fa le ceu em 1935.
Na se qüên cia, dis cor ro so bre três im por tan tes ca rac te rís ti cas atu a -
is do cam po re li gi o so afro-gaúcho, a sa ber: a pre sen ça de “bran cos” 
nas re li giões de ma triz afri ca na; a trans na ci o na li za ção do ba tu que
e de ma is re li giões afro-brasileiras para os pa í ses do Pra ta; e a apro -
xi ma ção des sas re li giões no cam po po lí ti co es ta du al e mu ni ci pal,
sem, po rém, ocor rer o in gres so efe ti vo na es fe ra po lí ti ca, como fa -
zem, por exem plo, os evan gé li cos.

Os Negros e as Religiões Afro-Brasileiras no Rio Grande
do Sul

Os ne gros afri ca nos e seus des cen den tes par ti ci pa ram di re ta -
men te do de sen vol vi men to eco nô mi co dos dois pri me i ros sé cu los
da his tó ria do Rio Gran de do Sul. Se gun do Be a triz Lo ner, “pra ti -
ca men te não hou ve pro fis são ma nu al que não ti ves se re pre sen tan -
tes des sa et nia em seu de sem pe nho, tan to no pe río do im pe ri al
quan to na Re pú bli ca” (Lo ner, 1999:9). O mes mo, como se sabe,
ocor reu nas de ma is ca pi ta ni as e pro vín ci as do Bra sil onde, como
diz Pran di, os es cra vos afri ca nos “fo ram sen do in tro du zi dos [...]
num flu xo que cor res pon de pon to por pon to à pró pria his tó ria da
eco no mia bra si le i ra” (Pran di, 2000:52).1

O mar co ina u gu ra dor do Rio Gran de do Sul é a fun da ção do
For te de Je sus, Ma ria e José, na Bar ra de Rio Gran de, no ano de
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1737, pelo bri ga de i ro José da Sil va Paes, em cuja tro pa, for ma da
por 260 ho mens, ha via es cra vos e ne gros li ber tos.

A his to ri o gra fia do Rio Gran de do Sul ain da se de ba te em
tor no da ques tão de sa ber a pro ce dên cia do ne gro es cra vo tra zi do
para este esta do. Há, no en tan to, al gum con sen so de que essa po -
pu la ção se di vi dia en tre ne gros “cri ou los”, ou seja, in di ví du os nas -
ci dos no Bra sil e para aqui trans fe ri dos, “la di nos”, isto é, in di ví du -
os que já ha vi am tra ba lha do em ou tras re giões do país, e afri ca nos,
aqui che ga dos após te rem pas sa do por al gu mas re giões bra si le i ras,
en tre elas, Ba hia, Per nam bu co, São Pa u lo, San ta Ca ta ri na, e mes -
mo afri ca nos que che ga ram ao Rio Gran de do Sul pro ve ni en tes da
Argen ti na e do Uru guai. A tí tu lo de exem plo, um le van ta men to
re a li za do jun to aos Inven tá ri os da Fre gue sia de Pe lo tas, no pe río do 
com pre en di do en tre 1850 e 1880, mos trou que num uni ver so de
1.604 es cra vos, 460 eram cri ou los, 556 in de ter mi na dos e 590 afri -
ca nos (Assump ção, 1990). Estes úl ti mos, por sua vez, di vi di am-se
em di fe ren tes na ções ou gru pos tri ba is. Por exem plo, por oca sião
das co me mo ra ções da Abo li ção, des fi la ram em Pe lo tas os “Fi lhos
de Ango la, Mina, Ben gue la, Eru bé, Con go e Ca bin da...” (Jor nal
Echo do Sul, 10/6/1888 apud Lo ner, 1999:8).2 Seja como for, no
Rio Gran de do Sul “os ban to vi e ram em nú me ro mu i to su pe ri or
aos su da ne ses” (Cor rea, 1998a:66).

A in tro du ção do es cra vo no RS ocor reu a par tir da pri me i ra
me ta de do sé cu lo XVIII. Tra ba lha vam na agri cul tu ra, nas  es tân -
cias e, so bre tu do a par tir de 1780, na pro du ção do char que, na re -
gião de Pe lo tas. Se gun do Cor rea, os ne gros com pu nham cer ca de
30% da po pu la ção da Pro vín cia em 1780, e 40% do to tal em 1814. 
Nes ta data, os ne gros per fa zem cer ca de 51% da po pu la ção de Pi ra -
ti ni e 60% de Pe lo tas (ibi dem:65-66). Po rém, com o iní cio da che -
ga da dos co lo nos ale mães em 1824 e dos ita li a nos em 1875, ve ri fi -
ca-se um au men to da po pu la ção bran ca e uma re du ção na por cen -
ta gem da po pu la ção ne gra em ter ri tó rio ga ú cho.

A pro du ção das char que a das — exe cu ta das pelo tra ba lho
bra çal es cra vo em con di ções bas tan te des fa vo rá ve is em ra zão das
con di ções cli má ti cas, pre ca ri e da de de in fra-estrutura e exi gên ci as
se ve ras di ta das pelo pró prio re gi me es cra vo cra ta — foi de tal mon -
ta que em 1861 o char que con tri bu ía com 37,7% do to tal do que o
RS ex por ta va e os cou ros com 37,2% do to tal, jun tos so man do
74,9% do to tal da pro du ção ga ú cha para fora da Pro vín cia
(Assump ção, 1990). A re la ção en tre o tra ba lho for ça do dos ne gros
e o de sen vol vi men to das char que a das era tal que na me di da em
que se apro xi ma va a Abo li ção tam bém di mi nu iu o nú me ro de
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char que a das. Assim, re fe rin do-se a Pe lo tas, Lo ner lem bra que “de
um to tal de 34 char que a das exis ten tes em 1878 na ci da de, elas re -
du zi ram-se a ape nas 21 às vés pe ras da Abo li ção e a 18, dois anos
de po is” (Lo ner, 2001:7), oca si o nan do a di mi nu i ção do char que
que ser via de ali men to dos es cra vos do su des te e des ta for ma acar -
re tan do pro ble mas no mer ca do de con su mo des te pro du to.

A es tru tu ra ção do ba tu que no Rio Gran de do Sul cons ti tui
ou tro tema que aguar da um apro fun da men to in ves ti ga ti vo. Tudo
in di ca que os pri me i ros ter re i ros fo ram fun da dos jus ta men te na
re gião de Rio Gran de e Pe lo tas. Para o his to ri a dor Mar co Antô nio
Li rio de Mel lo — que fez uma am pla pes qui sa nos jor na is de Pe lo -
tas e Rio Gran de do sé cu lo XIX — a pre sen ça do ba tu que é ates ta -
da nes ta re gião des de o iní cio do sé cu lo XIX (Mel lo, 1995). Tam -
bém Cor rea si tua o pe río do ini ci al do ba tu que nes ta re gião en tre os 
anos de 1833 e 1859 (Cor rea, 1988a:69). Se as sim for, per ma ne ce
a dú vi da de se sa ber se a es tru tu ra ção do ba tu que ocor reu pos te ri -
or men te ou pa ra le la men te à es tru tu ra ção do can dom blé, uma vez
que o pri me i ro ter re i ro de can dom blé te ria sur gi do na Ba hia no
ano de 1830 (Jen sen, 2001:2). Aliás, a mes ma dú vi da M. Hers ko -
vits ha via le van ta do em 1942, por oca sião de uma “rá pi da vi a gem”
pelo Rio Gran de do Sul (Hers ko vits, 1948).3

No en tan to, a par tir das dé ca das de 70 e 80 do mes mo sé cu -
lo, os jor na is des sa re gião apre sen tam, com al gu ma re gu la ri da de,
em suas pá gi nas po li ci a is, ma té ri as so bre cul tos de ma triz afri ca na.
De fato, nos jor na is Cor re io Mer can til e Jor nal do Co mér cio, de Pe -
lo tas, bem como no jor nal Ga ze ta Mer can til de Rio Gran de, po -
de-se ler no tí ci as, in fe liz men te as mais re cor ren tes sen do de pri são
de “fe i ti ce i ros” e “fe i ti ce i ras”, como esta:

Fo ram pre sas à or dem da de le ga cia, duas pre tas fe i ti ce i ras que atra íam
gran de ajun ta men to de seus adep tos. Na oca sião de se rem pre sas, en con -
trou-se-lhes um san to e uma vela, ins tru men to de seus tra ba lhos [...]”.
(Jor nal do Co mér cio, Pe lo tas, 9/4/1878, p. 2 apud Mello, 1995:26)

Qu an to ao mito fun da dor do ba tu que, há duas ver sões cor -
ren tes: uma que afir ma ter sido o mes mo tra zi do para esta re gião
por uma es cra va, vin da di re ta men te de Re ci fe; e ou tra que não as -
so cia a um per so na gem, mas às et ni as afri ca nas que o es tru tu ra ram
en quan to es pa ço de re sis tên cia sim bó li ca à es cra vi dão.

Já as no tí ci as re la ti vas ao ba tu que em Por to Ale gre4 da tam,
pre fe ren ci al men te, da se gun da me ta de do sé cu lo XIX, isto su ge -
rin do que ou sua ori gem, ou, o que é mais pro vá vel, o seu in cre -
men to pode ter ocor ri do com a mi gra ção de es cra vos e ex-escravos
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da re gião de Pe lo tas e Rio Gran de para a ca pi tal. No va men te, as
prin ci pa is fon tes de re fe rên cia são os jor na is que re por tam ações
po li ci a is con tra os ter re i ros. Li li an Schwarcz trans cre ve, por exem -
plo, re por ta gem do Cor re io Pa u lis ta no, de 30/11/1879, in ti tu la da
“Os fe i ti ce i ros do RS — Gran de Ca ça da”. Diz a re por ta gem:

a po lí cia to mou on tem em uma casa 42 pre tos li vres e es cra vos e 11 pre -
tos mi nas. A ca ça da deu-se às 10h30 da no i te no mo men to em que o pre -
to João ce le bra va uma ses são de fe i ti ça ria. Foi uma sur pre sa e um de sa -
pon ta men to que aque les fiéis cren tes ja ma is per do a rão a po lí cia [...]. A
po lí cia apre en deu ca be ças de galo e ou tros ma ni pan sos. Os prin ci pa is
ato res da in de cen te co mé dia fo ram re co lhi dos à ca de ia e os es cra vos cas -
ti ga dos. (Schwarcz, 1989:126, ên fa ses mi nhas)

Inú til di zer que as per se gui ções aos ter re i ros não de i xam de
ex pres sar um cer to medo bran co di an te do po der de ma ni pu la ção
das for ças so bre na tu ra is por par te dos es cra vos e seus des cen den -
tes. Obvi a men te que a per se gui ção era sem pre pre ce di da de um
con jun to de es tig mas lan ça dos so bre es sas re li giões, vi san do jus ti -
fi car aque le pro ce di men to.

Em Por to Ale gre, a par tir da se gun da me ta de do sé cu lo XIX,
o ma i or con tin gen te de ne gros se en con tra va nas cer ca ni as da ci da -
de, no Are al da Ba ro ne sa, na ci da de ba i xa, ime di a ções da atu al Rua 
Lima e Sil va,5 e nas cha ma das Co lô nia Afri ca na e “Ba cia”, atu a is
ba ir ros Bon fim, Mont Ser rat e Rio Bran co.6 Estas úl ti mas tra ta -
vam-se, em sua ori gem (“em tor no da épo ca da abo li ção”), de uma
“zona in sa lu bre, lo ca li za da nas bor das de chá ca ras e pro pri e da des
que ali exis ti am, de ba i xa va lo ri za ção e de pou co in te res se ime di a to 
para seus do nos, que foi sen do ocu pa da por es cra vos re -
cém-emancipados” (Kers ting, 1998:111).7

Kers ting mos tra como, so bre es sas áre as, fo ram cri a das re -
pre sen ta ções que as as so ci a vam a cri mi na li da de, ví ci os, pe ri go, e
seus ha bi tan tes ti dos como mem bros de “clas ses pe ri go sas”. Por
isto mes mo, es sas áre as fo ram de i xa das a um re la ti vo iso la men to
por par te das au to ri da des pú bli cas e, ao lon go das dé ca das do sé cu -
lo pas sa do, fo ram dis sol vi das me di an te um pro ces so de “hi gi e ni za -
ção ur ba na”.8 Evi den te men te que por trás des ta ati tu de exis ti am
in te res ses imo bi liá ri os de ocu pa ção des sas áre as da ci da de para
“mo der ni zá-las”, o que co me çou a ocor rer ain da nas pri me i ras dé -
ca das do sé cu lo XX, com o pro ces so de bran que a men to da po pu la -
ção, si mul ta ne a men te à aber tu ra de ruas e de cons tru ções em pa -
drões ar qui te tô ni cos não po pu la res. Por exem plo, par te da Co lô -
nia Afri ca na co me ça a re ce ber ilu mi na ção elé tri ca em 1911, al gu -
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mas ruas são as fal ta das em 1912 e nes te mo men to pre vê-se tam -
bém a cons tru ção de uma rede de es go tos. Re i te ro que esse pro ces -
so de ur ba ni za ção con sis te fun da men tal men te na des ca rac te ri za -
ção como área es sen ci al men te ne gra “até se trans for mar em ba ir ro
sa ne a do que se vê em 1922” (ibi dem:195). Este au tor in for ma que
a ma i o ria dos não-negros que fi xam re si dên cia na ex-Colônia Afri -
ca na são ju de us, en quan to os ne gros são ex pul sos para áre as mais
pe ri fé ri cas e ain da de sa bi ta das, como o ba ir ro Mont Ser rat, des ti -
no pri me i ro dos exi la dos da Co lô nia Afri ca na e onde al gu mas fa -
mí li as con se gui ram es ta be le cer mo ra dia até os dias de hoje.9

Si mul ta ne a men te a esse pro ces so de mo der ni za ção, jus ta -
men te em 1912 a Co lô nia Afri ca na pas sa a ser um ba ir ro cha ma do
Rio Bran co. Embo ra seja uma ho me na gem ao Ba rão do Rio Bran -
co, não de i xa de ser irô ni co que um ter ri tó rio an te ri or men te de no -
mi na do Co lô nia Afri ca na, em ra zão da pre sen ça ma ci ça de ne gros,
seja cha ma do de Rio Bran co, ca rac te ri zan do o pre do mí nio de
não-negros nes ta área.

Há re la tos da prá ti ca de cul tos afro-brasileiros em to dos os
ter ri tó ri os ne gros re fe ri dos. Re la ti va men te à Co lô nia Afri ca na,
por exem plo, o pri me i ro sa cer do te da igre ja de Nos sa Se nho ra da
Pi e da de, con clu í da e ina u gu ra da nes ta área em 1913, cô ne go Ma -
ti as Wag ner, “apon ta para a pre sen ça des ses cul tos e para o fra co
nú me ro de ca tó li cos re al men te fiéis” (ibi dem:184). Assim, em seu
li vro “Pa ró quia de N. S. da Pi e da de de Por to Ale gre:1916-1958”,
o re fe ri do cô ne go es cre ve: “Encon trei cer ta vez um ho mem que,
di zen do-se mu i to ca tó li co, apos tó li co e ro ma no, era tam bém dono 
e Pai San to de uma casa de ba tu que...” (apud Kers ting, idem:186).
O mes mo cô ne go re fe re tam bém que foi alvo de des pa chos de “par -
te da que la gen te de Umban da”. Aliás, o pá ro co se re fe re às re li giões 
afro-brasileiras pe los no mes de ba tu que, um ban da e es pi ri tis mo e,
mais ge ne ri ca men te, pe los ter mos et no cên tri cos e pre con ce i tu o -
sos de cren di ces, su pers ti ções e fe i ti ça ri as.

No con tex to das la cu nas his tó ri cas so bre as re li giões
afro-brasileiras no Rio Gran de do Sul fi gu ram tam bém da dos es ta -
tís ti cos so bre os ter re i ros des te esta do. Dis po mos uni ca men te de
in for ma ções par ci a is so bre o nú me ro de ter re i ros de ba tu que para
Por to Ale gre, du ran te 20 anos, de 1937 a 1952, apre sen ta dos por
Car los Krebs (1988:16).

Tais da dos cons tam das es ta tís ti cas ofi ci a is do Rio Gran de
do Sul, ten do o cen so so bre a re li gião sido aban do na do em 1952.
Mal gra do sua pre ca ri e da de, po de-se per ce ber um cres ci men to
qua se que anu al do nú me ro de ter re i ros em Por to Ale gre, fato este
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que con ti nua, se gun do di ri gen tes de fe de ra ções, até os dias de
hoje, onde exis tem, no seu con jun to, cer ca de dois mil ter re i ros na
ca pi tal ga ú cha.

O Batuque

Ba tu que é um ter mo ge né ri co apli ca do aos rit mos pro du zi -
dos à base da per cus são por fre qüen ta do res de cul tos cu jos ele men -
tos mi to ló gi cos, axi o ló gi cos, lin güís ti cos e ri tu a lís ti cos são de ori -
gem afri ca na. O ba tu que é uma re li gião que cul tua doze ori xás10 e
di vi de-se em “la dos” ou “na ções”, ten do sido, his to ri ca men te, as
mais im por tan tes as se guin tes: Oyó, tida como a mais an ti ga do es -
ta do, mas ten do hoje aqui pou cos re pre sen tan tes e di vul ga do res;
Jeje, cujo ma i or di vul ga dor no Rio Gran de do Sul foi o Prín ci pe
Cus tó dio, so bre o qual fa la re mos mais aba i xo; Ije xá, Ca bin da e
Nagô, são ou tras na ções de des ta que nes te es ta do. No ta-se que o
Keto es te ve his to ri ca men te au sen te no RS, vin do so men te nos úl -
ti mos anos a se in te grar por meio do can dom blé.

Ve ja mos al guns da dos dis po ní ve is so bre as men ci o na das na -
ções nes te es ta do:
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Ca sas de Ba tu que em Por to Ale gre
Anos Total de Casas 

1937 13

1938 23

1939 27

1940 37

1941 42

1942 52

1943 80

1944 63

1945 70

1946 75

1947 78

1948 80

1949 80

1950 98

1951 178

1952 211



OYÓ. Se gun do a tra di ção lo cal, esta na ção che gou a Por to
Ale gre vin do da ci da de de Rio Gran de. Foi cul tu a da no Are al da
Ba ro ne sa e dali no Mont Ser rat onde se si tu a ram as prin ci pa is ca sas 
des te cul to.

M. Hers ko vits e R. Bas ti de, por oca sião de suas es ta das em
Por to Ale gre, o pri me i ro em ju lho de 1942 e o se gun do em 1944,
re fe rem-se ca ri nho sa men te à Mãe Andrez za Fer re i ra da Sil va, da
na ção Oyó que, se gun do Bas ti de, “for ma ra-se com um ve lho ba ba -
lo ri xá que ain da ti nha à sua vol ta al guns afri ca nos na ti vos” (Bas ti -
de, 1959:238). Se gun do Car los Krebs, Mãe Andrez za te ria vi vi do
de 1882 a 1951 (Krebs, 1988).

Hoje, como dis se aci ma, tra ta-se de um cul to pra ti ca men te
em ex tin ção, res tan do al gu mas pou cas ca sas no esta do. Se gun do
Per nam bu co No gue i ra,

[...] o úl ti mo nome da an ti gui da de da na ção Oyó que co nhe ce mos foi
Tim do Ogum, já fa le ci do, e que foi o ini ci a dor da Del sa do Ogum, casa
ain da em ati vi da de. Além des te va mos en con trar o Anto ni nho da Oxum
e sua fi lha-de-santo a Moça da Oxum (Lí dia Gon çal ves da Ro cha), como
no mes de pro je ção. Dis tin guiu-se en tre os pra ti can tes do Oyó a fi gu ra de 
Fá bio da Oxum quer pela be le za e su a vi da de do ori xá que re ce bia, quer
pelo fato de ter sido um dos ra ros pa is-de-santo que não vi via da Re li gião
(No gue i ra, 2001b).

As es pe ci fi ci da des da na ção Oyó re si di am, so bre tu do, na or -
dem das re zas, uma vez que cha ma vam pri me i ro os ori xás mas cu li -
nos e a se guir os fe mi ni nos, en cer ran do-se com as de Yan sã (Oiá),
Xan gô e fi nal men te Oxa lá, o des ta que para os dois ori xás re sul tan -
do do fato de se rem o Rei e a Ra i nha de Oyó. Tam bém era pró prio
da na ção Oyó os ori xás con du zi rem em suas bo cas, ao tér mi no das
obri ga ções, as ca be ças dos ani ma is ofe re ci dos em sa cri fí cio já em
es ta do de de com po si ção; fi nal men te, se gun do os mais an ti gos, no
Oyó os ocu tás eram en ter ra dos, em vez de co lo ca dos em pra te le i ras 
(ibi dem).

IJEXÁ. Tra ta-se da na ção pre do mi nan te hoje no esta do. Os
de u ses in vo ca dos são os ori xás e a lín gua ri tu a lís ti ca é o io ru bá. Re -
no ma dos ba ba lo ri xás his tó ri cos (já fa le ci dos) como Ma no el zi nho
do Xa pa nã e Tati do Bará, am bos ini ci a dos na Ca bin da, pas sa ram
mais tar de para o Jeje e seus des cen den tes in gres sa ram to dos no Ije -
xá, di zen do-se en tão Je je-Ijexá.

Se gun do um de po i men to co lhi do por Nor ton Cor rea jun to
ao já fa le ci do tam bo re i ro Don ga de Ye man já, o Ije xá pre do mi na va
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nas re giões ne gras de Por to Ale gre como o Mont Ser rat e Co lô nia
Afri ca na (Cor rea, 1998a:76).

JEJE. No di zer de Per nam bu co No gue i ra,

[...] foi, du ran te mu i to tem po, a Na ção que pre do mi nou no Rio Gran de
do Sul, em que pese o fato de ja ma is ter mos ou vi do fa lar em vo duns a
exem plo dos cul tu a dos em São Luis do Ma ra nhão. Sem pre ou vi mos dos
que se di zi am jeje pu ros fa lar e in vo car os ori xás nagô. Dada a com ple xi -
da de dos seus to ques, a mo ro si da de dos mes mos e a di fi cul da de na pre pa -
ra ção dos tam bo re i ros que, in clu si ve, de vi am usar os ogui da vis, de di fí cil
ma ne jo, fo ram ado tan do as re zas do Ije xá [...]” (idem).

As fi gu ras mais im por tan tes des ta na ção fo ram Pa u li no do
Oxa lá Efan, que reiniciou no Jeje o Ma no el zi nho do Xa pa nã e Tati
do Bará, ori un dos da Ca bin da, como dis se aci ma. Um dos fi lhos
de Pa u li no foi João Cor re ia de Lima, João zi nho do Bará Age lú,
mo ra dor do Mont Ser rat, tal vez o pri me i ro e um dos mais im por -
tan tes ba ba lo ri xás que “ex por tou” o ba tu que para além das  fron tei -
ras do Rio Gran de do Sul em di re ção aos pa í ses do Pra ta, como ve -
re mos aba i xo. Ou tro im por tan te ba ba lo ri xá des ta na ção foi Ida li -
no do Ogum, que fa le ceu com a ida de de 104 anos. Enfim, ou tro
per so na gem, este mi to ló gi co, da na ção Jeje foi o fa mo so Prín ci pe
Cus tó dio de Alme i da, so bre o qual fa la re mos a se guir.

Vale aqui re gis trar que a ori gem do ter mo “jeje” é bas tan te
pro ble má ti ca. Lo rand Ma tory, por exem plo, sin te ti za uma sé rie de 
au to res que ten tam es cla re cer o “mis té rio” em tor no des te con ce i to 
e pro põe a hi pó te se de que se tra ta de uma cons tru ção tran sa tlân ti -
ca, ou seja, um nome apli ca do pe los co mer ci an tes e do nos de es -
cra vos — al guns re tor na dos, em suas idas e vin das en tre Bra sil,
Cuba e Gol fo da Gu i né — “a to dos os afri ca nos que eles con si de ra -
ram seus pa ren tes, ape sar de ser pou co pro vá vel que es ses ‘pa ren tes’ 
as sim se iden ti fi cas sem ini ci al men te” (Ma tory, 1999:64).

CABINDA. Tra ta-se de uma na ção Ban to, ori gi nal men te de 
fala Kim bun do. O ce mi té rio é o iní cio da na ção re li gi o sa de Ca -
bin da, diz um pai-de-santo e es tu di o so do ba tu que. Se gun do ele,

[...] o cul to aos Eguns nes ta Na ção é tão for te que di fi cil men te se en con -
tra rá uma ca sa-de-religião sem que te nha o de vi do as sen ta men to de Balé
(cul to aos egun guns), ou Igba lé (casa dos mor tos). (Fer re i ra, 1994:59)

Já para o ba ba lo ri xá Per nam bu co No gue i ra, nos ri tu a is de
Ca bin da que fre qüen tou no Rio Gran de do Sul “ja ma is ou vi mos
fa lar de Inki ces. O que sem pre foi cul tu a do foi o Ori xá io ru ba no”
(No gue i ra, 2001b).
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Se gun do cons ta, este cul to foi tra zi do para o Rio Gran de do
Sul por um afri ca no co nhe ci do por Gu lu lu, de cu jas mãos saiu a fi -
gu ra mais mar can te do cul to Ca bin da no Rio Gran de do Sul: Wal -
de mar Antô nio dos San tos, do Xan gô Ka mu cá. Dele des cen de ram
as fa mo sas Mãe Ma ria Ma da le na Au ré lio da Sil va, de Oxum Epan -
dá De mun, que ini ci ou Ro má rio Alme i da, do Oxa lá, e Hen ri que
Cas se mi ro Ro cha Fra ga, de Oxum Epan dá Bomi, to dos fa le ci dos,
e Mãe Pal mi ra Tor res dos San tos, de Exum Epan dá Olo bo mi, que
ini ci ou João Cle on Melo Fon se ca, do Oxa lá, que é tido hoje como
o mais im por tan te her de i ro da tra di ção Ca bin da do es ta do, em bo -
ra, como diz Per nam bu co No gue i ra, “de sua ori gem man tém ape -
nas o ró tu lo: o con te ú do é todo ele Ije xá” (ibi dem).

NAGÔ. No di zer de Per nam bu co No gue i ra, [...] é uma na -
ção que, ten do sido a ori gem do Cul to no Rio Gran de do Sul, hoje
está pra ti ca men te ex tin ta, res tan do pou quís si mas ca sas” (idem).
Há, em Por to Ale gre, o ter re i ro Nova Era, do pai Ja der, que pre ten -
de ser a con ti nu a ção des sa tra di ção lon gín qua no es ta do. Di fe ren -
te men te dos de ma is ter re i ros, nes te, “a che ga da dos ori xás se faz
como no Can dom blé (li nha por li nha, tra ba lhan do e de sin cor po -
ran do) e a ma tan ça é pro ce di da com o ani mal no chão e não sus -
pen so” (idem).

Ain da se gun do Per nam bu co No gue i ra, “tal vez si tua-se nes ta 
casa a se men te do cul to afri ca no plan ta da pe los es cra vos das char -
que a das, des de a sua ori gem em Rio Gran de...” (idem).

Ao que cons ta, não dis po mos de in for ma ções nu mé ri cas so -
bre a in ci dên cia des sas na ções no Rio Gran de do Sul. O his to ri a dor 
Dan te de Lay ta no, em pes qui sa re a li za da so bre o ba tu que em Por -
to Ale gre, em 1951, ob ser vou que as 71 ca sas por ele en con tra das
di vi di am-se em 24 de na ção Nagô, 21 Jeje, 13 Oyó, 8 Ije xá e 5
“mis tos” (Lay ta no, s.d.:53). Na atu a li da de, po rém, pre do mi na no
ba tu que do Rio Gran de do Sul o lado Ije xá, “quer pela fa ci li da de
do to que como pela au sên cia de tam bo re i ros ini ci a dos nos de ma is
Cul tos” (No gue i ra, 2001b). Embo ra haja ter re i ros que se di gam
se gui do res de ou tros la dos, tra ta-se, se gun do o ba ba lo ri xá Adal ber -
to Per nam bu co No gue i ra, “ape nas de ró tu los uti li za dos tal vez
para mar car a ori gem dos fun da men tos” (idem).11

A Umbanda

A pri me i ra casa de um ban da no Rio Gran de do Sul foi tam -
bém fun da da na ci da de de Rio Gran de, em 1926. Cha ma va-se
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“Re i no de São Jor ge” e foi fun da da pelo fer ro viá rio Ota cí lio Cha -
rão.

Como em todo o Bra sil, tam bém no Rio Gran de do Sul a
um ban da sur giu de fen den do pa drões e com por ta men tos ace i tos
so ci al men te. No en tan to, não es ca pou à re pres são po li ci al, a tal
pon to, in for ma M. Cal das — um dos ma i o res in te lec tu a is da um -
ban da e do es pi ri tis mo no Rio Gran de do Sul, hoje fa le ci do — que
nos pri me i ros tem pos o cen tro de Cha rão não pos su ía um en de re -
ço fixo, fun ci o nan do de for ma iti ne ran te (seu en de re ço mu da va
toda se ma na). Tam bém o pró prio es pi ri tis mo e o ba tu que se opu -
se ram à um ban da nas cen te, o pri me i ro des qua li fi can do suas prá ti -
cas me di ú ni cas, o se gun do não ace i tan do que seus ori xás fos sem
in vo ca dos sem suas nor mas ri tu a is, o que de nun cia que es ta va em
jogo uma dis pu ta de bens sim bó li cos (Isa ia, 1997:386).

De Rio Gran de, a um ban da foi tra zi da para Por to Ale gre, em 
1932, pelo ca pi tão da ma ri nha La u de li no de Sou za Go mes, que
fun dou nes ta ca pi tal a Con gre ga ção Espí ri ta dos Fran cis ca nos de
Umban da, exis ten te até os dias atu a is. Nes te caso, é du pla a ra zão
do ter mo fran cis ca no. Em pri me i ro lu gar, pela sin cre ti za ção en tre
São Fran cis co de Assis e Lokô (ter mo yo ru bá), ou Iro kô (ter mo
jeje), ou ori xá tem po (Ango la), isto é, a ár vo re ga me le i ra bran ca;
em se gun do lu gar, pelo uso que seus mem bros fa zem de uma es pé -
cie de bata bran ca, com san dá lia e cor dão em tor no ao ven tre, se -
me lhan te ao que cons ta na ico no gra fia his tó ri ca atri bu í da a São
Fran cis co.

Per nam bu co No gue i ra es cla re ce que tan to Cha rão quan to
Sou za Go mes não eram ori gi ná ri os do Rio Gran de do Sul e am bos
es ti ve ram na Áfri ca por al gum tem po. No en tan to, de di ca ram-se
qua se que ex clu si va men te à im plan ta ção e di vul ga ção da Umban -
da (No gue i ra, 2001b). Ou tros im por tan tes per so na gens di vul ga -
do res da um ban da nes te esta do fo ram Nor ber to de Oli ve i ra, que a
in tro du ziu no mu ni cí pio de Vi a mão; Je si na Fur ta do, fun da do ra
da casa Mes tre Qu a tro Luas; e Astro gil do de Oli ve i ra, fun da dor do 
Tem plo Ra i nha Ye man já Fra ter ni da de Ubi ra ja ra. Se gun do Per -
nam bu co No gue i ra, esta úl ti ma casa pos su ía

[...] a pe cu li a ri da de de ter cons tru í do, nos fun dos, uma mi ni a tu ra de to -
dos os re i nos em que se efe tu a vam os ri tu a is, in clu si ve uma ca lun ga pe -
que na (ce mi té rio) para ali re a li zar os tra ba lhos sem sair do lo cal do Tem -
plo, pre o cu pa do com as de tur pa ções já en tão exis ten tes. (ibi dem)

Uma par ti cu la ri da de des ses tem plos men ci o na dos, e que
hoje já não mais vi go ra, re si de no fato de que
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a aber tu ra dos tra ba lhos era efe tu a da por uma li nha que hoje não mais
en con tra mos: a li nha das Ya ras que se apre sen ta vam ar ras tan do-se pelo
chão, como o fa ri am as se re i as em ter ra seca, e pro mo vi am a lim pe za do
tem plo uti li zan do-se de água (idem).

No mais, na um ban da do Rio Gran de do Sul são cul tu a dos
“ca bo clos”, “pre tos-velhos” e “cri an ças” (Ibe ji), aos qua is não são
re a li za dos sa cri fí ci os de ani ma is.12 Ou tro ra era tam bém cul tu a da a
“li nha”, ou “povo do ori en te”, hoje qua se em ex tin ção. Se gun do a
re pre sen ta ção dos um ban dis tas, tra ta vam-se de en ti da des bon do -
sas, bas tan te evo lu í das e que trans mi ti am vi bra ções pu ras. Seus
mé di uns, in cor po ra dos, ado ta vam a pos tu ra cor po ral e os ges tos
dos po vos do Ori en te: chi ne ses, in di a nos, ára bes e ci ga nos. Nos
tra ba lhos da casa de Per nam bu co No gue i ra ma ni fes ta vam-se duas
en ti da des in di a nas: Brah ma ya na e Nar ga ju na.

Hoje o “povo ci ga no” foi trans for ma do em Li nha de Exu.
Qu an to aos gui as ori en ta is, ma ni fes tam-se em pou cas ca sas que
tra ba lham com o que de no mi nam de Jun ta Mé di ca.

A Linha Cruzada

Tra ta-se de uma ex pres são re li gi o sa re la ti va men te nova, ini -
ci a da, tudo in di ca, na dé ca da de 1960. Cons ti tui, po rém, a que
mais tem cres ci do nes te esta do, sen do cul tu a da hoje em cer ca de
80% dos ter re i ros. Se gun do Nor ton Cor rea, esta mo da li da de ri tu -
a lís ti ca cha ma-se Cru za da

[...] por que, en quan to o Ba tu que cul tua ape nas ori xás e a Umban da ca -
bo clos e pre tos-velhos, a Li nha Cru za da re ú ne-os no mes mo tem plo,
cul tu an do, alem de les, tam bém os exus e suas mu lhe res mí ti cas, as pom -
ba gi ras, pro va vel men te ori gi ná ri os da Ma cum ba do Rio de Ja ne i ro e São
Pa u lo. (Cor rea, 1998a:48)13

Ain da se gun do Cor rea, as prin ci pa is ra zões para o cres ci -
men to da Li nha Cru za da se ri am os se guin tes: os cus tos dos ri tu a is
são mais ba ra tos do que os do ba tu que; o apren di za do ge ral é mais
sim ples do que o do ba tu que; seus mem bros po dem re u nir e so mar
a for ça mís ti ca do ba tu que com a da um ban da (ibi dem:90).

A pro li fe ra ção de ter re i ros cru za dos tem se cons ti tu í do num
for te mo ti vo de po lê mi ca e de acu sa ção mú tua en tre os mem bros
das re li giões afro-brasileiras do RS. Tra ta-se, em ver da de, de um
con fli to em par te in ter ge ra ci o nal, em que os “mais ve lhos” na re li -
gião ten dem a con si de rar essa ino va ção como uma “de tur pa ção” da 
re li gião dos ori xás por par te dos mais jo vens, ao mes mo tem po em
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que ex pres sa em par te tam bém um con fli to en tre os “con ser va do -
res” e os “mo der nos”, as mu dan ças sen do com pre en di das pe los ba -
tu que i ros mais ape ga dos à tra di ção como uma vi o la ção dos fun da -
men tos da re li gião.

De uma ma ne i ra ge ral, são ex tre ma men te pre cá ri os os nú -
me ros acer ca dos ter re i ros exis ten tes no Rio Gran de do Sul, bem
como a in ci dên cia de ri tu a is den tro das três mo da li da des re li gi o sas 
aci ma re fe ri das. Seja como for, e para dar ao me nos uma idéia de
gran de za, su gi ro que deva exis tir hoje cer ca de trin ta mil ter re i ros
em atu a ção14 nes te esta do, onde, em cer ca de 80% de les são ce le -
bra dos ri tu a is de Li nha Cru za da, em 10% so men te ri tu a is de
Umban da (ca bo clos e pre tos ve lhos) e em 10% so men te ri tu a is de
Ba tu que (na ção).

Nes te esta do, como já as si na lou Cor rea (1996), a es tru tu ra -
ção das três di fe ren tes ex pres sões re li gi o sas afro-brasileiras acom -
pa nha, até cer to pon to, as mu dan ças que atin gi ram a pró pria es -
tru tu ra da so ci e da de.

De fato, o ba tu que flo res ceu na se gun da me ta de do sé cu lo
XIX e adap tou-se às con di ções de um Rio Gran de do Sul “tra di ci o -
nal", emi nen te men te agrá rio, pois na que la for ma re li gi o sa a tra di -
ção re gia a es tru tu ra ri tu al com os ori xás for man do uma gran de fa -
mí lia pa tri ar cal. Os sa cri fí ci os de ani ma is não ofe re ci am pro ble -
mas num es ta do pas to ril e em uma Por to Ale gre onde ha via ain da
ba ir ros “ru ra is”. As ini ci a ções po di am ser lon gas, pois as re la ções
de tra ba lho eram ain da re la ti va men te frou xas.

Já a um ban da se ins ta lou no RS na dé ca da de 30 num qua dro 
so ci al em que a im plan ta ção do ca pi ta lis mo en con tra va-se numa
fase mais adi an ta da: a eco no mia se mo ne ta ri za va, ini ci a va-se o
pro ces so de in dus tri a li za ção, já ocor ria o êxo do ru ral. O tem po to -
ma va nova di men são. As pes so as cen tra vam suas vi das em tomo do 
tra ba lho. A um ban da se ade quou aos no vos tem pos: seus ri tu a is
não se pro lon ga vam no i te aden tro, não fa zi am uso de tam bo res e
não re a li za vam sa cri fí ci os de ani ma is. Des sa for ma, os fiéis po di am 
cum prir suas obri ga ções re li gi o sas sem al te rar o rit mo do co ti di a -
no; não se pre ju di ca va o sono dos vi zi nhos e se le va va em con ta a
di mi nu i ção dos es pa ços para cri ar os ani ma is que, além dis so, se
tor na vam uma mer ca do ria cara.

A Li nha Cru za da sur giu a par tir da dé ca da de 60 numa fase
de con so li da ção do ca pi ta lis mo com o con se qüen te in cre men to de
gra ves pro ble mas, tais como de sem pre go, in se gu ran ça, do en ças,
frus tra ções. Nes te con tex to, a Li nha Cru za da tor na-se uma re li -
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gião prá ti ca, prag má ti ca, de ser vi ço, que se es pe ci a li za nas so lu ções 
so bre na tu ra is da que les pro ble mas.

O Príncipe Custódio de Almeida

De te nho-me ago ra, mes mo que su cin ta men te, so bre um dos 
mais con tro ver ti dos per so na gens do cam po afro-gaúcho, um prín -
ci pe afri ca no, her de i ro do tro no de Be nin, que mo rou no Rio
Gran de do Sul de 1899, quan do che gou à ci da de de Rio Gran de,
até 1935, quan do fa le ceu em Por to Ale gre.

Se gun do in for ma ções co lhi das por Ma ria He le na Nu nes da
Sil va jun to a di fe ren tes fon tes — bi bli o grá fi cas, in te lec tu a is afri ca -
nos e, so bre tu do, dois fi lhos bi o ló gi cos de Cus tó dio — este des -
cen dia da tri bo pré-colonial Be nis, di nas tia de Gle fê, da na ção
Jeje, do es ta do de Be nin, na Ni gé ria. Seu nome tri bal era Osu an le -
le Oki zi Eru pê, fi lho pri mo gê ni to do Obá Ovon ram wen (Sil va,
1999).

Há di fe ren tes ver sões so bre sua sa í da da ter ra na tal. To das,
po rém, es tão as so ci a das à in va são bri tâ ni ca ao re i no de Be nin, em
1897, di an te da qual não se sabe ao cer to se Osu an le le te ria re sis ti -
do, ou fu gi do, ou, en tão, fe i to um acor do com os bri tâ ni cos para
de i xar o país e vi ver no es tran ge i ro, onde re ce be ria men sal men te
uma pen são do go ver no in glês (a mais pro vá vel). De fato, Di o ní sio 
Alme i da, fi lho de Cus tó dio, re la tou a Ma ria He le na que seu pai te -
ria de i xa do Be nin em di re ção ao Por to de Aju dá, acom pa nha do
por ofi ci a is in gle ses e por par te do seu Con se lho de Che fes, onde
te ria per ma ne ci do por cer ca de dois me ses, dali em bar can do para o 
Bra sil, ten do che ga do ao por to de Rio Gran de em 7 de se tem bro de 
1899, com uma co mi ti va for ma da de 48 pes so as, em sua ma i o ria
mem bros do seu Con se lho. Se gun do aque le in for man te, an tes de
che gar a Rio Gran de Cus tó dio te ria es ta do em Sal va dor, de po is no
Rio de Ja ne i ro, ten do se es ta be le ci do em Rio Gran de por ori en ta -
ção dos ori xás, atra vés dos ifás.15 Cus tó dio per ma ne ceu nes ta ci da -
de até o dia 4 de ou tu bro de 1900, quan do se trans fe riu para Pe lo -
tas, e no dia 4 de abril de 1901 veio para Por to Ale gre, a con vi te do
en tão pre si den te do esta do, Ju lio de Cas ti lhos, que al gu mas se ma -
nas an tes o te ria pro cu ra do em Pe lo tas como úl ti mo re cur so para
re me di ar um cân cer que to ma va con ta de sua gar gan ta. Como teve
uma me lho ra tem po rá ria, te ria con vi da do Cus tó dio a mo rar em
Por to Ale gre para con ti nu ar a tra tá-lo nes ta ci da de, o que não im -
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pe diu, po rém, a mor te de Ju lio de Cas ti lhos aos 43 anos de ida de,
em 1903.

Em Por to Ale gre, Cus tó dio mo rou du ran te 35 anos na rua
Lopo Gon çal ves, na ci da de ba i xa. Man ti nha-se com a pen são
men sal que re ce bia do go ver no in glês, via Ban co do Bra sil. Cons ta
que se apre sen ta va em pú bli co sem pre bem ves ti do, des fi la va pela
ci da de com uma car ru a gem pu xa da por pa re lhas de ca va los bran -
cos e pre tos, de di ca va-se ao seu es por te pre fe ri do, o tur fe, pos su ía
um ha ras, era pro pri e tá rio e tre i na dor de ca va los de cor ri da, nun ca
se ca sa ra e vi via em si tu a ção po li gâ mi ca. “Ha ras” e “ha rem”, sin te -
ti zam a vida do Prín ci pe Cus tó dio em Por to Ale gre, dis se-me um
ve lho e bem in for ma do ba tu que i ro.

Cons ta tam bém que a par tir do seu pri me i ro con ta to para
fins te ra pêu ti cos com o pre si den te da Pro vín cia, este e ou tros po lí -
ti cos da épo ca, e mes mo o su ces sor de Ju lio de Cas ti lhos, Bor ges de
Me de i ros, bem como Ge tu lio Var gas, te ri am vi si ta do o Prín ci pe
em sua casa e este te ria es ta do em vá ri as opor tu ni da des no pa lá cio
do go ver no. Este é, po rém, um tema con tro ver ti do, uma vez que à
pri me i ra vis ta pa re ce di fí cil que aque les po lí ti cos, fer vo ro sos po si -
ti vis tas, pro cu ras sem o “fe i ti ce i ro” afri ca no. Mas não se ria iló gi co
pen sar que este no bre e po lí ti co afri ca no, du ran te os 35 anos de
vida em Por to Ale gre, não pu des se ter sido so ci al men te con ta ta do
pe los po lí ti cos ou por mem bros da eli te lo cal.

Tam bém con tro ver ti do é o pa pel de sem pe nha do por este
Prín ci pe no que diz res pe i to aos mem bros da sua et nia. No cam po
po lí ti co, en quan to por um lado diz-se que ele te ria usa do do seu
pres tí gio para con quis tar me lhor es pa ço para os ne gros lo ca is e
con tri bu í do para ali vi ar o pre con ce i to e a dis cri mi na ção que pesa
so bre eles, por ou tro, re cri mi na-se que ele te ria usa do suas re la ções
po lí ti cas uni ca men te em fa vor dos mem bros da sua fa mí lia, em -
pre gan do-os no ser vi ço pú bli co, por exem plo, pou co ou nada fa -
zen do para os ne gros em ge ral. No cam po re li gi o so pa i ra a mes ma
con tro vér sia. Por um lado, mu i tos são os pais e as mães-de-santo
de Por to Ale gre que se di zem des cen den tes da li nha gem re li gi o sa
do Prín ci pe, de fen den do que ele te ria con tri bu í do de ci di da men te
para a es tru tu ra ção do ba tu que na ci da de, para o re co nhe ci men to
so ci al do mes mo e para di mi nu ir as per se gui ções po li ci a is; mas,
por ou tro lado, afir ma-se tam bém que ele não te ria ini ci a do nin -
guém, pois sen do no bre não te ria “pos to sua mão” em ne nhum ple -
beu, e que te ria atu a do como re li gi o so so men te para as eli tes e as
pes so as de sua ami za de e fa mí lia.
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Seja como for, se gun do cons ta na sua cer ti dão de óbi to, Cus -
tó dio mor reu em 28 de maio de 1935, aos 104 anos, sol te i ro e de i -
xan do bens. Sua mor te foi no ti ci a da nos jor na is lo ca is e seu en ter ro 
foi bas tan te con cor ri do, con tan do in clu si ve com a par ti ci pa ção de
po lí ti cos da épo ca.

Hoje o Prín ci pe Cus tó dio cons ti tui um mito no ima gi ná rio
ne gro do Rio Gran de Sul e, como es cre veu N. Cor rea, “a fi gu ra
ain da hoje mais le gen dá ria que a me mó ria dos in te gran tes do Ba -
tu que guar dam [...]” (Cor rea, 198a:77). No en tan to, quan to à sua
vida e re a li za ções, e às vá ri as con tro vér si as que as en vol vem, tra -
ta-se de mais um tema à es pe ra de pes qui sa do res que efe tu em uma
in ves ti ga ção tran sa tlân ti ca.

Os Brancos nas Religiões Afro-Brasileiras do Rio
Grande do Sul

O Rio Gran de do Sul é uma so ci e da de mul tiét ni ca e plu ri -
cul tu ral cons tru í da no “en con tro de ci vi li za ções”, como di ria Bas -
ti de, onde os na ti vos in dí ge nas vi ram seu ter ri tó rio sen do ocu pa do 
pe los por tu gue ses e es pa nhóis, aos qua is fo ram as so ci a dos os es cra -
vos afri ca nos e, pos te ri or men te, os imi gran tes eu ro pe us, com des -
ta que para os ale mães e os ita li a nos.16

Em ter mos ge ra is, hoje a com po si ção mul tiét ni ca do Rio
Gran de do Sul é as sim cons ti tu í da: 86,8% são bran cos, 4,1% ne -
gros, 8,9% par dos e 0,2% in dí ge nas (PNAD, IBGE, 1999). Com
es tes nú me ros, o Rio Gran de do Sul cons ti tui o esta do mais “bran -
co” do Bra sil, de po is de San ta Ca ta ri na.17

Ora, nes te ter ri tó rio mul tiét ni co, mal gra do a po si ção su pe -
ri or que os bran cos ocu pa ram em re la ção aos ne gros e aos ín di os,
ocor re ram, de al gu ma for ma, tro cas cul tu ra is em di fe ren tes
 direções, sen do uma de las a apro xi ma ção dos não-brancos, de di fe -
ren tes et ni as e de di fe ren tes ca ma das so ci a is, às re li giões afro-
 brasileiras.

É pra ti ca men te im pos sí vel sa ber quan do este en con tro co -
me çou a ocor rer. Tudo in di ca, po rém, que data ain da do sé cu lo
XIX, ten do au men ta do nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XX e se
con so li da do a par tir da se gun da me ta de da que le sé cu lo, quan do,
en tão, há no tí ci as de bran cos que ocu pam a con di ção de pais e
mães-de-santo. Este fe nô me no, como se sabe, ocor reu em pra ti ca -
men te todo o Bra sil, che gan do ao pon to em que hoje, em al gu mas
re giões, como es cre ve Pran di, re fe rin do-se a São Pa u lo, “o Can -
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dom blé é uma re li gião que não pode ser ca rac te ri za da como uma
re li gião de ne gros” (Pran di & Sil va, 1987:4). Tra ta-se, an tes, de
re li giões mul tiét ni cas e uni ver sa is (Pran di, 1991).

A pro cu ra de ter re i ros por par te dos bran cos po bres ge ral -
men te está as so ci a da à bus ca de so lu ção para pro ble mas prá ti cos
como do en ças, de sem pre go ou di fi cul da de eco nô mi ca, ou pro ble -
mas le ga is, ge ral men te re la ci o na dos à sua con di ção des fa vo rá vel de 
clas se. Já os bran cos de ma i or po der aqui si ti vo o fa zem na bus ca de
so lu ção de pro ble mas exis ten ci a is como os de sen ti do, iden ti da de,
afe ti vos, etc. Tam bém o ca rá ter mis te ri o so, exó ti co e fas ci nan te da
re li gião dos ori xás, as so ci a do à sua efi cá cia sim bó li ca, con tri bui
para a atra ção de bran cos.

Di ga-se de pas sa gem que as mes mas ou se me lhan tes ra zões
apon ta das para a apro xi ma ção dos bran cos das ca ma das po pu la res
aos ter re i ros ser vem tam bém para os ne gros in gres sa rem ne les. No
en tan to, não se pode ima gi nar uma con vi vên cia har mô ni ca en tre
ne gros e bran cos nos ter re i ros mul tiét ni cos ga ú chos. Ocor re aqui
uma es pé cie de to le rân cia mú tua ou, como Sil va e Ama ral re fe ri -
ram para São Pa u lo, uma

es pé cie de ne go ci a ção ve la da onde os bran cos, com di nhe i ro, tor nam-se
ne ces sá ri os à pró pria so bre vi vên cia do ter re i ro de ma i o ria ne gra e, as sim,
o que é vis to como ne ga ti vo (a en tra da dos bran cos no can dom blé) aca ba
ad qui rin do si nal po si ti vo, já que a con ces são é ne ces sá ria à ma nu ten ção
das des pe sas da casa. (Sil va & Ama ral, 1994:17)

Em ou tras pa la vras, pa re ce pre va le cer no Rio Gran de do Sul
a re pre sen ta ção ne gra se gun do a qual é im por tan te a pre sen ça si -
mul tâ nea de bran cos e de ne gros nos ter re i ros por se rem, os  pri -
meiros, de ten to res prin ci pal men te de ca pi tal eco nô mi co e os se -
gun dos prin ci pal men te de ca pi tal sim bó li co, re li gi o so, dado pela
tra di ção. Evi den te men te que os ato res so ci a is im pli ca dos no pro -
ces so nem sem pre pos su em esta cons ciên cia dos fa tos. É mais re -
cor ren te ne les a afir ma ção de que “o axé não tem cor”.

No en tan to, há ter re i ros mul tiét ni cos onde o pre con ce i to de
cor ten de a se man ter. Isto se dá es pe ci al men te quan do os bran cos
im pli ca dos na re li gião de têm pou ca cons ciên cia da ori gem afri ca -
na des ta e não re a li zam uma apro xi ma ção mais efe ti va com a et nia
ne gra. Há ou tros ter re i ros mul tiét ni cos, po rém, onde até cer to
pon to e por um tem po li mi ta do pa re ce ha ver uma sus pen são dos
pre con ce i tos ra ci a is; nes te caso, ne gros e bran cos jun tam-se no es -
pa ço re li gi o so para se di ver tir, re zar e for ta le cer uma iden ti da de so -
ci al co mum.
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Os ter re i ros mul tiét ni cos a que me re fi ro re ú nem es pe ci al -
men te pes so as das ca ma das po pu la res. Isto por que os ter re i ros de
ca ma das mé di as ten dem a ser pre do mi nan te men te fre qüen ta dos
por bran cos, en quan to os ter re i ros de ca ma das al tas são fre qüen ta -
dos qua se que ex clu si va men te por bran cos. Em to dos eles, como
mos trei em ou tro lu gar (Oro, 1998), são re pro du zi das as de si gual -
da des ra ci a is en con tra das na so ci e da de ga ú cha (e bra si le i ra).

A Expan são das Re li giões Afro-Brasileiras para os Pa í ses
do Pra ta

Um ou tro as pec to que so bres sai no es tu do do atu al cam po
re li gi o so afro-gaúcho con sis te na im por tân cia que ele tem para o
res sur gi men to e in tro du ção das ex pres sões re li gi o sas de ma triz
afri ca na nos pa í ses do Pra ta. Com efe i to, a Argen ti na já teve uma
his tó ria de re pro du ção des sas re li giões até o fi nal do sé cu lo XIX,
quan do os ata ba ques, to ca dos até en tão pela co mu ni da de
afro-argentina, si len ci a ram em ra zão do abrup to de clí nio des ta
po pu la ção.18 Já no Uru guai, não cons ta ter ha vi do uma his tó ri ca
prá ti ca re li gi o sa afri ca na, mas im por tan tes ex pres sões mu si ca is de
ori gem afri ca na como o can dom be.19 No en tan to, em am bos os pa í -
ses, a par tir da dé ca da de 60 do sé cu lo pas sa do, ve ri fi ca-se o re in -
gres so (na Argen ti na) e a in tro du ção (no Uru guai) das re li giões de
ma triz afri ca na, so bre tu do atra vés do Rio Gran de do Sul.

Este pro ces so ocor reu pri me i ra men te nas ci da des pla ti nas
fron te i ri ças com o Rio Gran de do Sul e dali al can ça ram as ca pi ta is
fe de ra is. De veu-se a ini ci a ti vas que par ti ram de am bos os la dos da
fron te i ra, ou seja, de pais e mães-de-santo bra si le i ros que pro ce de -
ram à ex pan são da re li gião para os pa í ses pla ti nos e de ci da dãos
des ses pa í ses que pro cu ra ram ter re i ros bra si le i ros.

Na dé ca da de 70, o flu xo se es ten deu até Por to Ale gre, onde
se lo ca li za va o ma i or nú me ro de re no ma dos ba tu que i ros que pas -
sa ram a ser vi si ta dos por ar gen ti nos e uru gua i os. Estes para aqui vi -
nham em bus ca de ini ci a ção re li gi o sa jun to a um fa mo so pai ou
mãe-de-santo, ao mes mo tem po em que bus ca vam o re co nhe ci -
men to ofi ci al da sua con di ção de ini ci a dos, ou sa cer do tes, jun to a
uma fe de ra ção lo cal. Sem tais do cu men tos, ti nham mu i tas di fi cul -
da des de pra ti car a re li gião em seus pa í ses, so bre tu do na Argen ti -
na, po den do até mes mo so frer per se gui ções po li ci a is.

O pe río do áu reo das re la ções re li gi o sas in ter na ci o na is pla ti -
nas ocor reu na dé ca da de 80. Em re la ção à Argen ti na deu-se so bre -
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tu do após o re tor no à vida de mo crá ti ca, em 1983 (Fri ge rio & Ca -
roz zi, 1993), en quan to no Uru guai o cres ci men to do nú me ro de
ter re i ros e o in cre men to das re la ções re li gi o sas com o Bra sil co in ci -
di ram com o pe río do di ta to ri al, que se es ten deu até 1985 (Hu gar -
te, 1993).

Na dé ca da de 90 ocor reu um ar re fe ci men to das re la ções re li -
gi o sas en tre ga ú chos e pla ti nos e isto se de veu, se gun do o dis cur so
dos pais e mães ga ú chos, à cri se eco nô mi ca que se aba teu so bre
aque les pa í ses, so bre tu do na Argen ti na, que re du ziu os in ves ti -
men tos das pes so as na re li gião, em bo ra não te nha di mi nu í do o in -
te res se pela mes ma. Mas há um não-dito: o ar re fe ci men to tam bém 
se de veu à con cor rên cia re li gi o sa que es tão so fren do na que les pa í -
ses. Ou seja, se até o iní cio da dé ca da de 90 ha via uma re la ção re la -
ti va men te as si mé tri ca, mas ace i tá vel, en tre os pais e mães ga ú chos
e seus fi lhos pla ti nos — os pri me i ros co lo can do-se numa po si ção
hi e rár qui ca su pe ri or — a par tir des te pe río do es ta be le ceu-se uma
re la ção con fli tu o sa en tre al guns, se não a ma i o ria dos pa is-de-santo 
ga ú chos (cer ca de 15 pes so as), que par ti ci pam do cir cu i to re li gi o so 
pla ti no, so bre tu do ar gen ti no, e os seus co le gas des te país, pos to
que es tes úl ti mos pas sa ram a dis pu tar po der pela ocu pa ção do es -
pa ço re li gi o so afro-brasileiro e pelo exer cí cio le gí ti mo do sa cer dó -
cio na que le país.

Ape sar dis to, nos dias atu a is con ti nu am as vi a gens de mem -
bros das re li giões afro-brasileiras nos di fe ren tes sen ti dos e fo ram
cri a das ver da de i ras re des in ter na ci o na is de pa ren tes co sim bó li co,
as qua is cons ti tu em de no mi na do res de fron te i ras so ci a is e sim bó li -
cas que con tri bu em para a cons tru ção de ver da de i ras iden ti da des
trans na ci o na is. Ao mes mo tem po, es sas re des cons ti tu em uma for -
ma de in te gra ção re gi o nal/in ter na ci o nal, le gi ti ma da re li gi o sa -
men te, me di a ti za da pe las re li giões afro-brasileiras, onde a na ci o -
na li da de e as di fe ren ças so ci a is e ide o ló gi cas não são anu la das, mas
su per pos tas à re li gi o sa.

Evi den te men te que a cons tru ção de iden ti da des não sig ni fi -
ca a for ma ção de co mu ni da des (no sen ti do tra di ci o nal do ter mo)
in ter na ci o na is. Igual men te, a in te gra ção e a for ma ção in ter na ci o -
na is de re des de fa mí li as-de-santo não sig ni fi ca que as re la ções en -
tre os seus mem bros se jam har mô ni cas. Elas con ti nu am a re pro du -
zir o et hos de ri va li da de e ali an ça que ca rac te ri za o cam po re li gi o so
afro-brasileiro.20
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As Re li giões Afro-Brasileiras no Rio Gran de do Sul e suas
Re la ções com o Po der Po lí ti co Lo cal

Nos úl ti mos anos, as re li giões afro-brasileiras pa re cem ter
con se gui do, em Por to Ale gre, uma apro xi ma ção não al can ça da até
en tão, e em ne nhum ou tro lo cal do esta do, com o po der pú bli co
lo cal. É so bre tu do nas ges tões do PT na pre fe i tu ra, es pe ci al men te
na se gun da e na atu al, em que o che fe do Exe cu ti vo é Tar so Gen -
ro,21 que aque las re li giões con se guem lo grar apo i os e in te ra gir di re -
ta men te com o ga bi ne te do Pre fe i to e com al gu mas se cre ta ri as,
como da Cul tu ra e do Meio Ambi en te, tudo isto ocor ren do, po -
rém, não sem con fli tos.22

Assim, em Por to Ale gre, me di an te Lei Mu ni ci pal, e por in -
ter me di a ção da Se cre ta ria Mu ni ci pal da Cul tu ra e da Câ ma ra Mu -
ni ci pal de Por to Ale gre, des de o ano de 1996 co me mo ra-se a Se ma -
na da Umban da e dos Cul tos Afro-Brasileiros. Os even tos des ta
Se ma na são com pos tos de pa les tras e ri tu a is, ce le bra dos no Par que
da Har mo nia, no cen tro da ci da de. Ini ci am-se no dia 15 de no -
vem bro com uma ses são de Umban da e en cer ram-se em 20 de no -
vem bro, Dia Na ci o nal da Cons ciên cia Ne gra, com uma ses são de
Ba tu que. Nes tes even tos com pa re cem au to ri da des ci vis, mem bros
das re li giões afro-brasileiras, além de sim pa ti zan tes, cu ri o sos e o
povo em ge ral.

Ou tra ati vi da de pú bli ca se me lhan te a essa, e que tam bém
cons ta como Lei Mu ni ci pal de Por to Ale gre, é a Fes ta da Oxum, ce -
le bra da des de 1996 em to dos os dias 8 de de zem bro, na pra ia de
Ita pe ma, di an te da ima gem des te ori xá er gui da à be i ra do Rio
 Guaíba. Nes ta oca sião ocor re tam bém uma ses são re li gi o sa na
 praia em ho me na gem à de u sa das águas do ces.

É dig no de nota que am bas as ati vi da des re fe ri das, a Se ma na
da Umban da e a Fes ta da Oxum, cons tam no ca len dá rio de even tos 
da pre fe i tu ra de Por to Ale gre.

Ou tra ini ci a ti va de par ce ria com o po der pú bli co ocor reu
en tre as três ma i o res fe de ra ções do esta do (Con se lho Su pe ri or da
Umban da e dos Cul tos Afro-brasileiros, Afro bras e Ali an ça
Umban dis ta e Afri ca nis ta do Esta do) e as Se cre ta ri as Esta du al e
Mu ni ci pal do Meio Ambi en te, ao edi ta rem um ca der no de ori en -
ta ção in ti tu la do “A Edu ca ção Ambi en tal e as Prá ti cas das Re li giões 
Afro-Umbandistas”, com o ob je ti vo de “ori en tar as Ca sas de Re li -
gião e fun ci o ná ri os do po der pú bli co mu ni ci pal e es ta du al so bre
pro ce di men tos em re la ção a cul tos e co lo ca ção de tra ba lhos re li gi -
o sos no meio am bi en te”. Tra ta-se de um ma nu al de acon se lha men -
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tos em re la ção às ofe ren das, ten do como pres su pos to a pre ser va ção 
da na tu re za.

As fe de ra ções aci ma men ci o na das tam bém con se gui ram,
jun to ao po der pú bli co mu ni ci pal e à Assem bléia Le gis la ti va do
esta do, o apo io fi nan ce i ro e lo gís ti co para re a li zar anu al men te um
Se mi ná rio Cul tu ral e Te o ló gi co da Umban da e dos Cul tos
Afro-Brasileiros do Esta do do Rio Gran de do Sul. Tra ta-se de um
se mi ná rio que des de a sua pri me i ra edi ção, em 1996, é ce le bra do
no sa lão no bre da Assem bléia Le gis la ti va do esta do e con ta com pa -
les tran tes ori un dos do pró prio cam po re li gi o so em ques tão e de
pes qui sa do res dos men ci o na dos cul tos, pro ve ni en tes de di fe ren tes 
re giões do Bra sil e dos pa í ses do Pra ta. O se mi ná rio tem du ra ção de 
três dias e dele par ti ci pam em mé dia 400 pes so as.

Prin ci pal men te nes te even to, mas tam bém nos de ma is re fe -
ri dos, no ta-se sem pre a pre sen ça de po lí ti cos, dos Exe cu ti vos e Le -
gis la ti vos, mu ni ci pal e es ta du al, de dis tin tos par ti dos.

Ou tra for ma de apro xi  ma ção do cam po re l i  gi  o so
afro-brasileiro com o po lí ti co ocor re atra vés de ou tor ga de co men -
das e tí tu los ho no rí fi cos, com que os go ver nos lo ca is dis tin guem al -
guns lí de res des tas re li giões. Assim, por exem plo, o ba ba lo ri xá
Cle on (Fon se ca) de Oxa lá re ce beu das mãos do en tão go ver na dor
do Esta do do Rio Gran de do Sul, Antô nio Bri to, em 30/6/1996, a
me da lha Ne gri nho do Pas to re io, a mais alta co men da do es ta do.
Três pa is-de-santo re ce be ram na Câ ma ra Mu ni ci pal de Por to Ale -
gre o tí tu lo de ci da dãos de Por to Ale gre. São eles: Ail ton (Albu -
quer que) da Oxum, Jor ge (Ve rar di) de Xan gô e Adal ber to Per nam -
bu co No gue i ra — o pri me i ro nas ci do em Pe lo tas (RS), em
3/11/1945, o se gun do em Cruz Alta (RS), em 19/10/1949, e o ter -
ce i ro em Be lém do Pará, em 3/11/1928.

O úl ti mo agra ci a do, Adal ber to Per nam bu co No gue i ra, é
pre si den te do Con se lho Esta du al da Umban da e dos Cul tos
Afro-Brasileiros do Rio Gran de do Sul (CEUCAB/RS), e uma das
ma i o res li de ran ças des ta re li gião no esta do. De vi do o seu ca ris ma e
bom trân si to na es fe ra pú bli ca, tem con tri bu í do para as re li giões
afro-brasileiras con quis ta rem ma i or e me lhor es pa ço tan to no
cam po po lí ti co quan to no cam po re li gi o so ins ti tu ci o nal. Na área
po lí ti ca tem par ti ci pa do, en quan to re pre sen tan te das re li giões
afro-brasileiras, no Con se lho Po lí ti co de Cam pa nha da Fren te Po -
pu lar (for ma do en tão por cer ca de 160 pes so as de des ta que das vá -
ri as áre as de atu a ção so ci al e pro fis si o nal) por oca sião das úl ti mas
ele i ções mu ni ci pa is de 2000, e atu al men te in te gra o Con se lho Po -
lí ti co de Go ver no da Fren te Po pu lar (for ma do por cer ca de 300

Ari Oro

366

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



pes so as). Igual men te, a par tir de ja ne i ro des te ano foi es co lhi do
como mem bro do Con se lho Mu ni ci pal de Cul tu ra.

Além des tas ati vi da des no meio po lí ti co, Per nam bu co No -
gue i  ra  é o re pre sen tan te  mais  so l i  c i  ta  do das re l i  g iões
afro-brasileiras por oca sião de ce le bra ções ecu mê ni cas, ocor ri das,
por exem plo, por oca sião das pos ses do go ver na dor do esta do e do
pre fe i to mu ni ci pal, no dia do ani ver sá rio da ci da de de Por to Ale -
gre (26 de mar ço), no dia das Mães e na ce le bra ção de 25 de agos to, 
dia de São Cris tó vão, pa dro e i ro dos mo to ris tas.

Em tais cul tos ecu mê ni cos com pa re cem re pre sen tan tes da
igre ja ca tó li ca, da igre ja lu te ra na, do is la mis mo, do bu dis mo, do
ju da ís mo, do es pi ri tis mo, além dos cul tos afros.

Mas, se, de um lado to dos os fa tos aci ma men ci o na dos re ve -
lam uma apro xi ma ção — que, como já dis se, não ocor re sem ten -
sões — en tre as re li giões afro-brasileiras e o po der po lí ti co no Rio
Gran de do Sul, por ou tro lado, os re pre sen tan tes des sas re li giões não
lo gram in gres sar di re ta men te no cam po po lí ti co me di an te a con du ção
pelo voto. Ou seja, mal gra do as ten ta ti vas para sua vi a bi li za ção de
par te de al guns re no ma dos pais, não con se gui ram ele ger ne nhum
seu re pre sen tan te nas Câ ma ras Mu ni ci pa is e mu i to me nos na
Assem bléia Le gis la ti va do es ta do. O úni co pre ce den te nes te sen ti -
do data da dé ca da de 1960, quan do o um ban dis ta Moab Cal das foi 
ele i to para a Assem bléia Le gis la ti va do esta do, pelo PTB de Le o nel
Bri zo la e Jan go Gou lart, e reeleito nos anos de 1964 e 1968. Foi
cas sa do em 1968, vin do a fa le cer em 1997.23 Tam bém no ano de
1960 fo ram ele i tos 3 pre fe i tos e cer ca de 20 ve re a do res um ban dis -
tas no Rio Gran de do Sul.

Após este pe río do não pa re ce ter ha vi do mais pre sen ça efe ti -
va de mem bros des ta re li gião em car gos ele ti vos no Rio Gran de do
Sul, mal gra do al gu mas ten ta ti vas, como a do ba ba lo ri xá Ail ton
Albu quer que, de Por to Ale gre, que se apre sen tou às ele i ções le gis -
la ti vas ga ú chas nas úl ti mas ele i ções de 1998 pelo Par ti do Tra ba -
lhis ta Bra si le i ro (PTB). Não lo grou se ele ger, ten do ob ti do 3.425
vo tos, quan do o mí ni mo ne ces sá rio si tua-se em tor no de dez mil,
de pen den do da si tu a ção da le gen da.

Nas ele i ções de 2000 não cons ta ter ha vi do al gum lí der des ta
re li gião que te nha sido ele i to em al gum mu ni cí pio do Rio Gran de
do Sul. Em Por to Ale gre, en tre os 411 can di da tos a ve re a dor para a
Câ ma ra Mu ni ci pal, ha via 5 re pre sen tan tes das re li giões afro-
 brasileiras, 4 pa is-de-santo e 1 pre si den te de um fa mo so ter re i ro.
Foi, en tre eles, o pre si den te da Fe de ra ção Afro bras quem ob te ve o
ma i or nú me ro de vo tos, 1.994, este mon tan te re pre sen tan do, po -
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rém, so men te um quar to dos vo tos ne ces sá ri os para ser ele i to. Os
de ma is can di da tos ob ti ve ram 1.668, 1.109, 451 e 421 vo tos, to ta -
li zan do, jun tos, 5.643 vo tos, quan tia in su fi ci en te para ele ger um
úni co can di da to.24

O dis cur so ele i to ral ve i cu la do pe los pa is-de-santo de Por to
Ale gre para den tro da “co mu ni da de” afro-umbandista era fun da -
men tal men te o mes mo: a ne ces si da de de a “re li gião” ter re pre sen -
tan tes no le gis la ti vo mu ni ci pal para de fen der os seus di re i tos e
para mos trar sua for ça pe ran te a so ci e da de e, so bre tu do, pe ran te os 
evan gé li cos (pen te cos ta is), que es tão am pli an do seu es pa ço na po -
lí ti ca e se mos tran do aber ta men te crí ti cos em re la ção às re li giões
afro-brasileiras. Ora, este dis cur so não pro du ziu a efi cá cia es pe ra -
da pe los can di da tos e, a meu ver, isto se deve, so bre tu do, à pró pria
es tru tu ra e ao et hos das re li giões afro-brasileiras.

De  f a to ,  o  mo de  lo  o r  ga  n i  z a  c i  o  na l  da s  r e  l i  g iõe s
afro-brasileiras re pou sa so bre uma va ri e da de de fe de ra ções e uma
pul ve ri za ção de ter re i ros, sen do to dos ao mes mo tem po au tô no -
mos e ri va is en tre si. Como não exis te, no âm bi to des ta re li gião,
uma úni ca hi e rar quia re li gi o sa, um po der cen tra li za dor e aglu ti na -
dor dos cen tros re li gi o sos, es tes cons ti tu em-se au tô no mos e, por
isso mes mo, con cor ren tes en tre si. Em con se qüên cia dis so, re co -
nhe ce o can di da to a ve re a dor Jor ge Ve rar di, pre si den te da Afro -
bras, “cada um pro cu ra sua pró pria au to pro mo ção”. “Não te mos a
or ga ni za ção dos ale lu ia”, dis se uma mãe-de-santo.

Ora, este et hos cons ti tu í do de per ma nen te dis pu ta, ri va li da -
de en tre ter re i ros e des qua li fi ca ção do ou tro, tor na, como re co nhe -
ce R. Pran di, bas tan te re mo ta a pos si bi li da de de união en tre ter re i -
ros e gru pos, mes mo em se tra tan do de pro ve i to para a re li gião
(Pran di, 1991:163).25

Considerações Finais

Mal gra do os avan ços al can ça dos nos úl ti mos anos pe las
ciên ci as so ci a is e hu ma nas na com pre en são da his tó ria e do pre sen -
te do ne gro e sua cul tu ra no Rio Gran de do Sul, mu i ta co i sa ain da
res ta a ser in ves ti ga da.

Tal vez não pe se hoje tão for te como há al guns anos atrás a
fra se es cri ta em 1940 pelo his to ri a dor D. de Lay ta no quan do afir -
ma va que “os nos sos cro nis tas, os his to ri a do res de com pên di os ofi -
ci a is e toda a li te ra tu ra ga ú cha não se ocu pa ram do ne gro se não
aci den tal, li ge i ra e ne gli gen te men te” (Lay ta no, 1940). No en tan -

Ari Oro

368

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 04.10.2002
2ª Revisão: 15.10.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



to, mal gra do pro du ções re cen tes, per ma ne ce atu al a exor ta ção de
ou tro his to ri a dor, Má rio Ma es tri Fi lho: “a his tó ria do es cra vo su li -
no, pro to-história do pro le ta ri a do ga ú cho, ain da está por es cre -
ver-se” (Ma es tri Fi lho, 1979:67). Espe ci fi ca men te so bre as ori -
gens do ne gro ga ú cho, es cre veu que “não sa be mos ri go ro sa men te
nada” (idem, 1993:30), en quan to Nor ton Cor rea afir mou que
“ain da não fo ram per fe i ta men te es cla re ci das as ori gens das po pu -
la ções tra zi das como es cra vos para o Rio Gran de do Sul” (Cor rea,
1998a).

A ex pli ca ção para a des con si de ra ção do ne gro pela aca de mia, 
mas não só ela, pode re si dir, como sa li en ta R. Oli ven, no pró prio
pro ces so de cons tru ção po lí ti ca e cul tu ral do Rio Gran de do Sul,
onde ocor reu um in te res se mas si vo e con cen tra do em tor no da fi -
gu ra do ga ú cho — que foi ele va do à con di ção de “au tên ti co” re pre -
sen tan te des se ter ri tó rio — e do co lo ni za dor eu ro peu, em de tri -
men to de ou tros gru pos so ci a is aqui pre sen tes des de o prin cí pio da 
co lo ni za ção, como os ne gros e os ín di os. Estes pa re cem con de na -
dos ao si lên cio e ao es que ci men to e com pa re cem no âm bi to das re -
pre sen ta ções de uma for ma ex tre ma men te pá li da. Par ti cu lar men te 
quan to ao ne gro pre va le ce uma in vi si bi li da de so ci al e sim bó li ca
(Oli ven, 1996) ao mes mo tem po em que ain da pre do mi na, no Rio
Gran de do Sul, a au to-imagem de um esta do bran co e mo der no,
cons tru í do pe las fi gu ras “he rói cas” dos ga ú chos e dos imi gran tes
eu ro pe us e seus des cen den tes.

No con tex to de ex clu são do ne gro e sua cul tu ra no Rio Gran -
de do Sul fi gu ra tam bém o ba tu que, cuja his tó ria, li nha gens, tra di -
ções re li gi o sas e re pres são po li ci al, per ma ne cem ain da com la cu -
nas, in cóg ni tas e dú vi das não re sol vi das, como pu de mos cons ta tar
nes te tra ba lho.

Notas

1. Por se tra tar de um tex to que pre ten de ser, até cer to pon to, um vôo pa no râ mi co so bre 
as re li giões afro-brasileiras no Rio Gran de do Sul, este será, ne ces sa ri a men te, su per fi -
ci al em al guns as pec tos; po rém, essa de fi ciên cia po de rá ser em par te sa na da com as
in di ca ções bi bli o grá fi cas res pec ti vas para os in te res sa dos.

2. Ou seja, atu a ram como mão-de-obra nos en ge nhos de açú car de Per nam bu co e Ba -
hia, na mi ne ra ção au rí fe ra de Mi nas Ge ra is, nos cam pos de fumo e ca cau da Ba hia e
Ser gi pe, no cul ti vo do café do Rio de Ja ne i ro e São Pa u lo, no al go dão do Ma ra nhão e
Pará, nas plan ta ções de café tam bém cul ti va do no Espí ri to San to, na agri cul tu ra e pe -
cuá ria do Rio Gran de do Sul e na mi ne ra ção de Go iás e Mato Gros so.
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3. Sa be-se que du ran te al gum tem po o en vio para o Sul era tido como um pe sa do cas ti -
go e for te ame a ça aos es cra vos de so be di en tes, por par te dos pa trões de ou tras re giões
do Bra sil.

4. De fato, ao efe tu ar uma com pa ra ção en tre o can dom blé da Ba hia e o ba tu que o Rio
Gran de do Sul, Hers ko vits pro pu nha a hi pó te se de que a exis tên cia do afri ca nis mo
no Rio Gran de do Sul re sul ta de um tra ba lho in de pen den te e pa ra le lo, “de idên ti cos
im pul sos cul tu ra is afri ca nos pri mi ti vos”. Pon de ra va, po rém, de que tal hi pó te se de -
ve ria ser re vis ta com os avan ços dos es tu dos his to ri o grá fi cos “so bre a mi gra ção ne gra
den tro do Bra sil e da pro ce dên cia tri bal afri ca na dos ne gros im por ta dos para a par te
sul do país“ (Hers ko vits, 1948:64).

5. “Embo ra ocu pa da des de os me a dos do sé cu lo XVIII por co lo nos aço ri a nos, Por to
Ale gre só co me çou a se de se nhar após 1772, quan do se deu a pri me i ra de mar ca ção do 
es pa ço ur ba no e a dis tri bu i ção de da tas de ter ras para es ses aço ri a nos. Só en tão a con -
di ção de pon to es tra té gi co da que le sí tio vai trans fi gu rar-se em fun ções co mer ci a is e
po lí ti co-militares” (Kers ting, 1998:61). A ins ta la ção de Por to Ale gre como ca pi tal
da pro vín cia ocor re em 1773. Sua po pu la ção era de 1.500 ha bi tan tes em 1780 e
12.000 em 1820.

6. “Era uma re gião in sa lu bre, fora do cen tro ur ba no, ha bi ta da por uma po pu la ção po -
bre, es sen ci al men te ne gra, es tig ma ti za da pe los ór gãos ofi ci a is, pela im pren sa e por
tudo aqui lo que era con si de ra do so ci e da de na épo ca” (Kers ting, 1998:148). A pa la vra
“Are al” tem sen ti do am bí guo. Tra ta-se de uma cor rup te la da pa la vra Arra i al, mas
tam bém área de de pó si to de are ia do flu xo da foz do ri a cho Ipi ran ga com o rio Gu a í -
ba. A pa la vra “Ba ro ne sa” re fe re-se à pro pri e tá ria des sa chá ca ra, de en tão, a Ba ro ne sa
do Gra va taí.

7. “Como li mi tes mais ou me nos de fi ni dos da Co lô nia Afri ca na, po de mos es ta be le cer a
Rua Ra mi ro Bar ce los, a Ave ni da Pro tá sio Alves (an ti go Ca mi nho do Meio) até a al tu -
ra da Rua Dona Le o nor, se guin do pela par te alta até apro xi ma da men te o atu al Insti -
tu to Por to Ale gre (IPA), e des te até a rua Cas tro Alves, des cen do por essa até a Ra mi -
ro Bar ce los, de onde par ti mos” (Kers ting, 1998:102).

8. O nú me ro de mo ra do res des sas áre as não é pre ci so. Re la ti va men te à Co lô nia Afri ca -
na, era de 3.460 em 1910; 4.299 em 1912 e 5.636 em 1917. Estes nú me ros cor res -
pon dem res pec ti va men te a 2,66%, 2,92% e 3,15% do to tal da po pu la ção de Por to
Ale gre nes ses anos (Kers ting, 1998:128-129).

9. Este au tor mos tra como a aná li se dos re gis tros de ocor rên ci as po li ci a is da vi ra da do
sé cu lo em re la ção à Co lô nia Afri ca na não são su pe ri o res às de ou tras áre as da ci da de,
mes mo o cen tro, con si de ra do “ci vi li za do” e “mo der no”. Entre tan to, so bre este não
fo ram cons tru í das re pre sen ta ções so ci a is ex clu den tes como em re la ção àque le ter ri -
tó rio ne gro da ci da de (Kers ting, 1998).

10. A ex pul são se dá me di an te a ex pan são da ci da de com a con se qüen te va lo ri za ção da
área, que im pli ca em au men to de im pos tos, im pos sí vel de ser pago por mo ra do res de
ba i xa ren da.

11. São os se guin tes os prin ci pa is ori xás cul tu a dos no ba tu que: Bará, Ogum, Oiá, Xan -
gô, Odé (Otim), Ossa nha, Obá, Xa pa nã, Bêd ji, Oxum, Ie man já e Oxa lá. O ane xo I
apre sen ta um con jun to de ele men tos vin cu la dos a cada um des ses ori xás, se gun do a
tra di ção ba tu que i ra ga ú cha.
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12. Se gun do Pa u lo Ta deu B. Fer re i ra, na Na ção Ca bin da, por exem plo, a lín gua ri tu a lís -
ti ca de ve ria ser o Ban tu (Kun bun do) e os de u ses cha ma dos de Inki ces. Na prá ti ca cul -
tu am-se os ori xás em lin gua yo ru ba na. Na Na ção Jeje (Jeje), a lín gua de ve ria ser o
Ewe e os de u ses os vo duns. Na prá ti ca ado tam o mes mo pro ce di men to da Ca bin da,
que é o mes mo do Ije xá e do Oyó (Fer re i ra,1997:42).

13. O ane xo II apre sen ta al gu mas es pe ci fi ca ções das en ti da des aci ma men ci o na das.

14. O ane xo III apre sen ta os no mes e al gu mas con cep ções re la ti vas às prin ci pa is en ti da -
des da Li nha Cru za da pra ti ca da no Rio Gran de do Sul.

15. Este mon tan te é apro xi ma do, mes mo por que “ter re i ro” é uma ca te go ria am pla que
re ú ne des de um con gá fa mi li ar onde seu dono re ce be cli en tes para “jo gar”, até um es -
pa ço onde são re a li za dos ri tu a is de dis tin tas ex pres sões re li gi o sas afro-brasileiras no
âm bi to de uma co mu ni da de re li gi o sa lo cal. Seja como for, mes mo os ter re i ros no Rio
Gran de do Sul, se gun do esta úl ti ma ob ser va ção, po dem ser con si de ra dos de ta ma -
nho pe que no ou mé dio, pois o nú me ro mé dio de fre qüen ta do res si tua-se en tre 10 e
30 pes so as, sen do re du zi dos os ter re i ros que re ú nam num úni co es pa ço ri tu a lís ti co
em tor no de 100 pes so as.

16. Eis, tex tu al men te, o de po i men to de Di o ní sio:
“[...] o For te de São João Ba tis ta de Aju dá era co man da do por um ba i a no, o qual tor -
nou-se ami go do pa pai e in di cou-lhe a Ba hia como lu gar ade qua do para vi ver no Bra -
sil. Isto por que José Ma ria só co nhe cia a Ba hia, nada sa ben do dos ou tros es ta dos bra -
si le i ros. Qu an do Osu an le le che gou à Ba hia ele jo gou no va men te seus ifás e, em res -
pos ta, ob te ve que ain da não era aque le lu gar o es co lhi do. Da Ba hia ele foi para o Rio
de Ja ne i ro. Co nhe ceu al gu mas pes so as que pro fes sa vam a re li gião afri ca na. Bem, na
Ba hia ele tam bém co nhe ceu im por tan tes fi gu ras que es ta vam li ga das di re ta men te à
re li gião afri ca na. Lem bro que ele nos di zia que ti nha mu i tas co i sas que ele en ten dia
so bre a sua re li gião. Ho me na gens fo ram fe i tas a ele” (Di o ní sio, 13/5/1988 apud Sil -
va, 1999:71).

17. De fato, os ale mães de sem bar ca ram no Rio Gran de do Sul a par tir de 1824, ten do
che ga do a mais de 60.000 in di ví du os até 1939. Os imi gran tes ita li a nos, por sua vez,
che ga ram a par tir de 1875 e a úl ti ma vaga de sem bar cou em 1914. Nes te pe río do, en -
tre 70.000 e 100.000 ita li a nos se es ta be le ce ram no Rio Gran de do Sul.

18. Se gun do a mes ma fon te, a dis tri bu i ção ét ni ca de San ta Ca ta ri na é de 91,0% de bran -
cos, 2,1% de pre tos, 6,4% de par dos e 0,5% são ín di os (PNAD, IBGE, 1999).

19. O úl ti mo de po i men to so bre um ri tu al re li gi o so de tipo afro-americano em Bu e nos
Ai res é de 1903 (Se ga to, 1991). Ain da se gun do esta au to ra, a po pu la ção ne gra era de
30% em Bu e nos Ai res no iní cio do sé cu lo pas sa do e caiu para 2% no fi nal do mes mo
sé cu lo. As ca u sas mais im por tan tes do de sa pa re ci men to des sa po pu la ção fo ram as
guer ras e as pes tes. É pos sí vel tam bém que seus úl ti mos com po nen tes te nham emi -
gra do para o Sul do Bra sil. Rita Se ga to apon ta, no en tan to, que o de sa pa re ci men to
do ne gro na Argen ti na foi an tes ide o ló gi co, cul tu ral e li te ra ri a men te cons tru í do, do
que pro pri a men te fí si co. Ou seja, na ima gem que os po lí ti cos e os in te lec tu a is ar gen -
ti nos se fi ze ram de na ção ho mo gê nea e de pu ra da não ha via lu gar para o ne gro (id.
ibid.).

20. Para uma aná li se so bre o can dom be uru gua io ver Fer re i ra (1997).
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21. Para uma análi se mais apro fun da da do pro ces so de trans na ci o na li za ção das re li giões
afro-brasileiras do Rio Gran de do Sul para os pa í ses pla ti nos ver Oro (1999).

22. O PT está no co man do da pre fe i tu ra de Por to Ale gre há 12 anos, ten do sido pre fe i tos
Olí vio Du tra (1989-1992), Tar so Gen ro (1993-1996), Raul Pont (1997-2000) e
Tar so Gen ro (2001-2004).

23. Tal vez o con fli to ma i or re si da na pró pria ad mi nis tra ção mu ni ci pal e, so bre tu do, no
in te ri or do PT, onde vo zes do par ti do, mo vi das por bri os ide o ló gi cos, se er guem em
de sa pro va ção às re la ções es ta be le ci das pe los or ga nis mos exe cu ti vos com as re li giões
afro-brasileiras e, mes mo, com as re li giões em ge ral.

24. Di a na Brown re cor da que em 1960 os um ban dis tas tam bém ele ge ram para a Assem -
bléia Le gis la ti va do Rio de Ja ne i ro Ati la Nu nes — um ra di a lis ta um ban dis ta que ha -
via sido ele i to ve re a dor em 1958 (Brown, 1985). Ma ria He le na Vil las-Boas Con co ne 
e Lísi as No gue i ra Ne grão fa zem uma aná li se his tó ri ca dos dis tin tos mo men tos da re -
la ção da um ban da com a po lí ti ca e o esta do, onde pre va le ceu a per se gui ção até o gol -
pe de 1964 e a sua co op ta ção po lí ti ca a par tir de en tão. Mais es pe ci fi ca men te ana li -
sam o en vol vi men to po lí ti co-partidário da um ban da pa u lis ta nas ele i ções de 1982 e
ana li sam a der ro ta dos can di da tos um ban dis tas (Con co ne e Ne grão, 1985).

25. No en tan to, não es ta mos emi tin do ne nhum ju í zo de va lor so bre este per ma nen te
con fli to en tre lí de res de ter re i ros das re li giões afro-brasileiras. Há mes mo al guns au -
to res, como N. Cor rea que, ba se a do em G. Sim mel, le van ta a hi pó te se de que o con -
fli to re fe ri do não re pre sen ta algo ne ga ti vo na vida so ci al des sas re li giões, pos to que
ele cons ti tui a cha ve para ex pli car a per ma nên cia his tó ri ca e o cres ci men to das re li -
giões afro-brasileiras, em ra zão do seu pa pel tam bém cons tru ti vo e agre ga dor em ter -
mos so ci a is (Cor rea, 1998b).
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ANEXOS

Ane xo I — ORIXÁS DO BATUQUE DO RIO GRANDE DO SUL

Orixá Atribuição Símbolos Cores das roupas

Bará dono das encruzilhadas; abridor
dos caminhos; Representa a força 
vital que movimenta o universo.
Mensageiro dos orixás; orixá da
sensualidade.

Chave, foice, moedas, corrente,
tridente

vermelha

Ogum dono do trabalho em metal e da
agricultura, guerreiro (demanda)

Ferramentas em geral, espada,
faca, bigorna, martelo, malho,
lança, lima.

verde e vermelho ou verde

Iansã dona dos raios, ventos,
tempestades e das águas

Espada, taça, pulseira, alianças vermelho e branco, laranja ou
vermelho

Xangô orixá do trovão, da justiça e do
fogo

Balança, machado (duplo) e livro vermelho e branco

Ibeji protetores das crianças, doenças
infantis

Bicos, balões, brinquedos,
mamadeira

azul marinho, rosa, branco ou
vermelho, branco e amarelo

Obá sangue, ouvido, dona do lar Navalha, roda de madeira, timão, 
orelha

rosa, marrom

Odé/Otim Orixás da caça, fala, sono Arco e flecha, cântaro, bodoque azul marinho (Odé) e marrom
(Otim)



Ossanha dono das folhas, protetor de
doenças internas, pernas, ossos

Muleta, tesoura, agulha, linha de
coser

verde

Xapanã protetor de doenças epidêmicas
(varíola, lepra, cólera)

Vassoura, corrente de aço preto e vermelho e roxo ou lilás

Oxum dona da água doce, ouro, riqueza, 
amor, vida

Leque, espelho, dinheiro,
corrente dourada, pente

amarelo de uma das três
tonalidades (claro, gema e
escuro)

Iemanjá dona dos mares, maternidade e
da fertilidade

Âncora, barco, remo, anel,
brincos, perfumes

azul claro

Oxalá pai de todos os orixás, vida, paz,
visão

Bastão (paxorô), pomba (iofá),
olho de vidro (orunmilá)

branco

Orixá Animais sacrificiais Comidas oferecidas Correspondência com santo  
católico

Bará bode, galo vermelho. Milho torrado e batatas assadas,
pipoca.

S. Antônio, S. Pedro e São
Benedito

Ogum bode escuro, galo vermelho Churrasco, com farofa (mamiã) São Jorge no Sul, Santo Antônio,
na Bahia

Iansã cabra cor de laranja e galinha
vermelha

Acarajé, pipocas, batata doce frita S. Bárbará

Xangô carneiro, galo e pombos brancos Amalá Jovem: São Miguel Arcanjo.
Velho:

São Jerônimo

Ibeji não recebem sacrifício Somente doces e balas São Cosme e São Damião



Obá galinha cinza, cabra marrom,
mocha e não

coberta

Canjica amarela, abacaxi Santa Catarina

Odé/Otim porco, galo carijó Farinha de mandioca e mel,
costela de porco frita

Odé: São Sebastião Otim: Santa
Efigênia

Ossanha bode, galo arrepiado Batata cozida (apeté) São José, Santo Onofre

Xapanã bode com aspas de qualquer cor
menos

preto, galo prateado

Amendoim, milho torrado,
pipoca

Jovem: São Lázaro Velho: Cristo
das Chagas

Oxum cabra, galinha amarela Canjica amarela,

doces, quindins

N. S. da Conceição, N. S.
Aparecida

Iemanjá ovelha, cabra e galinha branca Canjica, merengue, cocada N. S. dos Navegantes

Oxalá cabra, galinha branca Canjica Cristo, Espírito Santo



Ane xo II — ENTIDADES DA UMBANDA DO RIO GRANDE DO SUL

ENTIDADES COMIDAS SINCRETISMO

Ogum

(beira-mar, das matas, da rua,
tira-teima

rompe-mato, tibiri)

churrasco/cerveja São Jorge

D lansã (mata, cachoeira) pipoca/frutas Santa Bárbara

Xangô (pedreira) amalá/frutas São Jerônimo

E Oxossi (mata) costela de porco São Sebastião

Xapanã (mata) frutas São Lázaro

Oxum

(cachoeira, água doce)

canjica amarela

(em geral)

Nossa Senhora 

O Lemanjá (água) canjica branca N. S. Navegantes

Oxalá (ar) canjica branca Jesus Cristo

R

Pretos Velhos S S

I Pai Antônio E E

Pai Matias M M

G Pai Cipriano

Pai Joaquim S S

E Pai João I I



Pai Jacó N N

M Pai Antônio do Congo C C

Pai Moçambique R R

Pai Thomás E E

A Pai Miguel das Almas t T

Pai João de Angola I I

F Pai Benedito S S

Pai Miguel de Aruanda M M

R O O

Pretas Velhas

I Mãe Maria S S

Mãe Maria Conga E E

C Mãe Joaquina M M

Mãe Benedita

A Tia Chica de Angola S S

Vovó Sebastiana I I

N Vovó Benedita N N

Vovó Catarina C C

A Vovó Cambinda R R

Vovó Luiza E E

T T

Cosmes (Ibeji) I I



D S S

Caboclos M M

E Pena Verde O O

Folha Verde

Iara S S

O Jupira E E

Jurema M M

R Arranca-Toco

Sete Flechas s S

I Rompe-Mato I I

Ventania C C

G Jussara R R

Pena Branca E E

E Ubirajara Peito de Aço T T

Tupinambá I I

M Tupi S S

Tupã M M

Ubirajara O O

I Ubiratã

Aimoré S S

N Guaraci E E

Água Branca M M



D Tamoio

Guarani S S

Í Estrela do Mar I I

Sereia do Mar N N

G Jandira C C

Jacira R R

E Cabocla da Praia E E

Cabocla Sete Ondas t T

N Estrela D'Alva I I

Itayara S S

A M M

O O

Ane xo III — ENTIDADES DA LINHA CRUZADA DO RIO GRANDE DO SUL

ENTIDADES

EXUS POMBAGIRAS

Tiriri Da Estrada

Marabô Das Almas

sete Cruzeiros Rainha das Sete Encruzilhadas

Destranca Ruas Das Sete Saias

C Rei das Sete Encruzilhadas Maria Padilha



Tranca Ruas Cigana do Acampamento

R Da Porteira Menina

Zé Pelintra do Oriente

U Pantera Negra Rosa Vermelha

Da Capa Preta

Z Quebra-Galho

Ventania

E Calunga

Sete Pedras

I Sete Chaves

sete Portas

R Tranca Tudo

CORES

O vermelho e preto vermelho e preto

preto preto

Exu Pagão

C Exu do Cemitério

E Pinga Fogo Das Almas

M Caveira Do Forno

I Tata Caveira Maria Quitéria

T Maria Mulambo

É Da Meia-Noite



R Exu Lanan

I Quilombô

O

CORES

vermelho e preto vermelho e preto

preto preto

P

R Do Lodo Da Praia

A Mare Cigana da Praia

I

A CORES

preto preto

vermelho e preto vermelho e preto

MATA Pantera Negra Tucuara

CORES

preto preto

COMIDAS SECAS

milho torrado pipoca

7 batatas assadas 7 batatas assadas

farofa de farinha de mandioca torrada com
dendê

SANGUE



galos vermelhos ou pretos galinhas vermelhas ou pretas

pombos pombas

bodes escuros cabras pretas, marrons

       BEBIDAS

cachaça, licores champanhe, licores




