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O presente texto visa discutir a importância do corpo no contato, 
vivência e manifestação do sagrado nas religiões de possessão, mais 
especificamente no candomblé, religião afrodescendente de grande 
difusão no Brasil. Discutimos a importância ritualística e vivencial do 
corpo nesta religião, que dele se utiliza como veículo de materialização 
do transcendente mítico composto pelo panteão dos orixás, divinda-
des de origem africana que chegaram ao Brasil por meio do tráfico de 
escravos africanos desde a colônia. Estes cultos tribais constituíram-
se em eixo vivo de sentido e significado das raízes psicoculturais des-
tes povos e nos legaram uma religiosidade intensa da qual o corpo do 
devoto se torna axis mundi, ou seja, o eixo entre o material e espiritual.
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ContExto HistóRiCo REligioso
O candomblé, como o conhecemos hoje em nosso meio, teve sua origem nas 

tradições e devoções tribais dos povos do oeste africano. Era prática comum na 
África a posse, compra e venda de escravos, contexto em que as pessoas passa-
ram a ser moeda corrente para a aquisição de bens. Com a descoberta do Brasil 
pelos portugueses e a impossibilidade de se ter mão de obra trabalhadora vinda 
dos indígenas nativos da nova terra, os portugueses instituíram o tráfico e a 
venda de escravos vindos da África.

Estes povos trouxeram em sua bagagem cultural e psíquica suas tradições, 
devoções, mitos e símbolos de práticas politeístas e monolatristas, próprias de 
sua vivência cultural e simbólica. Os deuses africanos vieram para o Brasil jun-
tamente com estas pessoas escravizadas pelos colonizadores.

Mas, havia uma condição para que a Igreja aceitasse a utilização desta mão 
de obra escrava, todos os recém-chegados à nova terra deveriam ser batizados e 
cristianizados, mesmo que somente na aparência, possivelmente para amenizar 
culpas secretas tanto de colonizadores quanto da Igreja.

No entanto, a conversão não ocorreu exatamente como se esperava, mas a 
convivência dos africanos com as pessoas comuns, que vivenciavam um catoli-
cismo popular e não teológico possibilitou a construção de hibridismos religio-
sos, culminando nos sincretismos (ZACHARIAS, 1998).

No catolicismo popular, as questões teológicas ficam muito distantes, e as 
pessoas vivenciam sua religiosidade permeando a fé institucional e racional 
com sua vivências pessoais, símbolos, rituais, simpatias, superstições que têm 
origem nas vivências psíquicas de símbolos e imagens arquetípicas projetadas 
nos padrões da teologia mais racional e culta. Elementos da cultura popular se 
mesclam com aspectos religiosos tradicionais para criar uma nova expressão de 
fé, mais próxima ao povo e suas crenças.

Desta maneira podemos entender que a religião cristã católica é monoteísta 
em sua teologia; no entanto, as histórias dos santos e santas, dos anjos e arcan-
jos, bem como as devoções específicas dedicadas a cada uma destas entidades 
espirituais criam uma mitologia específica e, na prática, as devoções têm um 
cunho politeísta. 

Cada santo ou santa é responsável por uma proteção ou ação específica no 
cotidiano das pessoas, como por exemplo, a invocação de Santa Bárbara contra 
raios e tempestades, de São Jorge (ou santo Antônio na Bahia) contra os inimi-
gos, de São Lázaro para curar os enfermos, de São Longuinho para se encontrar 
coisas perdidas. 

De onde surgem estas áreas específicas de devoção? Da história de cada um 
deles. É dito que São Longuinho na verdade é Longinus, isto porque ele era o 
soldado romano que enfiou a lança no lado de Jesus quando este estava morto 
na cruz, e da ferida saiu sangue e água. Por este milagre diz a tradição católica 
que Longinus se converteu e foi condenado e morto pelos romanos. 

Ninguém sabe seu verdadeiro nome, mas depois de morto escreveram em 
seu caixão a palavra longinus, indicando que seu corpo fosse levado o mais 
longe possível e que nunca fosse encontrado por causa da vergonha causada aos 
legionários romanos. Por sua mitologia ele é invocado para se encontrar coisas 
perdidas. (ZACHARIAS, 2010).

Por outro lado, a devoção aos santos se tornou mais fácil, pois tendo sido 
humano, o santo comunga de certa intimidade com o devoto, conhece as vicis-
situdes da vida terrena e pode compreender melhor as necessidades humanas. 
Neste sentido o santo atua como um psicopompo, intermediando as demandas 
humanas para Deus, que está mais distante e inacessível.

O mesmo acontece com a Virgem Maria, que no imaginário popular se divi-
de em nossas senhoras distintas, com atuações e devoções diferenciadas. Por 
exemplo, Nossa Senhora da Glória, das Graças, de Fátima, do Bom Parto, da Boa 

Hermes19 – 9

Morte, dos Navegantes, da Imaculada Conceição, da Imaculada Conceição que 
Apareceu (Aparecida), dentre muitas outras; e é comum se encontrar pessoas 
que são devotas de uma destas configurações de Maria e não gostar de outra.

Neste contexto de certo politeísmo católico, não foi difícil ocorrer o hibridis-
mo religioso, em que escravos e libertos criaram aproximações simbólicas entre 
as divindades, quer seja por atributo, como as tempestades e raios em Santa 
Bárbara e Iansã; quer seja por área de atuação, como o mar e a prática da pes-
caria em Nossa Senhora dos Navegantes e Yemanjá.

Alguns autores mais notadamente da sociologia e antropologia indicam 
que este sincretismo ocorreu para disfarçar as crenças africanas aos olhos dos 
brancos católicos, mas por que este disfarce tem correlação mítica perfeita? 
Acreditamos que este hibridismo ocorreu por conjuntura psicológica, as experi-
ências simbólicas e míticas das divindades proporcionaram o sincretismo, não foi 
algo tão racionalmente calculado.

Por conta deste hibridismo surgiram as irmandades negras junto às igrejas de 
devoção específica aos santos, estas irmandades organizavam festas tradicionais 
religiosas em que os orixás eram cultuados juntamente com os santos católicos.

Aos olhos do branco católico e de origem europeia estas festas nada 
tinham de sagrado, pois havia dança, atabaques, muitos gestos e movimentos. 
Obviamente, para o europeu católico o corpo não fazia parte do culto, a não 
ser o corpo martirizado do Cristo crucificado, então um corpo dolorido e morto. 
Danças, gestos extravagantes e atabaques não compunham o repertório de ado-
ração cristão católico, por isto estas cerimônias religiosas eram entendidas como 
festejos profanos. (ZACHARIAS, 2010).

Com a abolição da escravatura os terreiros de candomblé se organizaram em 
casas de devoção ou Ilé Axé, principalmente na Bahia, depois por outras locali-
dades onde houve a presença de escravos. Em 1907 surge, em Niterói, o primeiro 
centro espírita de umbanda; e esta nova e brasileira religião, muito mais hibridi-
zada com outras correntes religiosas populares, se difundiu principalmente pelo 
sudeste e sul do país.

ViVênCiA REligiosA
Os seguidores do candomblé podem se dividir em diversos segmentos, mas 

grosso modo podemos entendê-los como devotos e iniciados. O primeiro grupo 
se compõe daqueles que assistem as festas de candomblé, vez ou outra jogam 
o oráculo dos búzios ou Opelé Ifá, participam de um pequeno ritual e prestam 
homenagens e oferendas a algum orixá.

O segundo grupo se compõe daqueles que serão iniciados como filhos de 
santo, isto é, participarão ativamente dos rituais da casa e ajudarão a interco-
municação entre os orixás e a comunidade em geral.

A vivência religiosa mais efetiva no candomblé se dá com a construção de 
uma íntima relação entre o devoto e seu orixá, os iniciados. Neste processo, o 
corpo tem função primordial de unificação entre a vida pessoal e a divindade. É 
através do corpo do iniciado que a divindade se manifestará no mundo humano 
e comunitário.

O mundo mítico dos orixás é um panteão de deuses e deusas ancestrais 
que têm seu domínio em áreas específicas da natureza, da vida ou da cultura, 
presidem as atividades destas áreas e têm poder de influenciar diretamente na 
vida humana.

Dentre várias possíveis categorizações, podemos propor esta a seguir:

Divindades que presidem aspectos da natureza:
Oxalá, o céu, princípio patriarcal da sabedoria.
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Yemanjá, o mar, princípio matriarcal da nutrição.
Iansã, raios e ventos de tempestade, princípio feminino da coragem.
Oxumarê, serpente arco íris, princípio andrógino dos ciclos.

Divindades que presidem aspectos naturais da vida humana:
Oxum, rios e lagos, princípio feminino da fertilidade e nascimento.
Logunedé, entre rios e florestas, princípio da juventude eterna.
Obaluaê, terra, o médico dos pobres, saúde e doença.
Nanã, o pântano, mãe ancestral, a morte e decomposição dos corpos.

Divindades que presidem ações civilizatórias:
Ogum, princípio masculino belicoso, o guerreiro.
Oxosse, princípio masculino de sustento, o caçador.
Xangô, princípio masculino da justiça e poder político.
Ossain, dono de todas as ervas, o farmacêutico.

Divindade da intercomunicação entre seres e mundos:
Exu, princípio dinâmico e homeostático cósmico, o comunicador.

Cada um dos orixás tem também vários mitos associados a seu simbolismo, 
e nestes mitos interagem uns com os outros e com os humanos, criando uma 
íntima relação entre sagrado e profano no dia a dia, pois orixá está presente o 
tempo todo na vida cotidiana de todos.

Observando os mitos atribuídos a cada uma destas divindades percebemos 
que em nada deixa a dever frente aos deuses do panteão greco-romano, a gran-
de diferença entre estes sistemas é que a religião helenista está morta, não conta 
hoje em dia com devotos, ritos ou templos. 

Por outro lado, a religião dos orixás está viva com ritos e cultos regulares, 
seguidos por diversas pessoas. Ainda hoje os deuses vêm dançar conosco, e isto 
só é possível por causa da interação do sagrado e do humano pelo corpo do 
iniciado, onde a divindade se manifesta.

Dentre os adeptos do candomblé somente alguns serão iniciados. Esta esco-
lha depende da vontade do orixá expressa no oráculo de Ifá (búzios ou Opelé 
Ifá). (SANTOS, 1995). Nem todos os devotos serão iniciados, mas o orixá, por 
meio do jogo de búzios, indicará quem deverá passar pela iniciação e se tornará 
veículo de comunicação para a divindade.

O processo de iniciação do neófito, chamado Abiyan, inicia-se com o ritual 
chamado de feitura do Bori. Na tradição entende-se Ori, como uma importante 
parte da psique individual, e seu equilíbrio é fundamental para se bem viver 
(SÀLÁMI e RIBEIRO, 2011). É o correlato aproximado ao ego, a consciência do 
iniciado, determina a identidade pessoal e a consciência que a pessoa tem do 
mundo e de si mesma.

Todo processo de iniciação oferece um risco real ou imaginário. As antigas 
tradições sempre mantiveram em segredo seus rituais de iniciação, sejam os ritos 
de Elêusis, os mitraicos ou na moderna Rosa Cruz e Maçonaria. Estes ritos têm a 
função de conferir um novo status ao iniciado, que deixa para trás uma velha 
condição, pela morte ritualística, e renasce em uma nova vida, como participan-
te dos mistérios.

Como o candomblé é uma religião de transe ou incorporação, o fortaleci-
mento do ego é muito importante para a integridade da consciência. Cacciatore 
(1977, p.68) afirma que a finalidade do Bori é “... fortificar o espírito do crente 
para suportar repetidas possessões.”. Do ponto de vista psicológico podemos 
compreender o transe como rebaixamento do nível mental, ou rebaixamento da 
consciência quando se entra em um estado quase hipnagógico. 

Neste estado semiconsciente, imagens, símbolos e conteúdos inconscientes 
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têm a oportunidade de chegar e se manifestar na consciência; é quando o orixá, 
aqui entendido psicologicamente como conteúdo arquetípico, se apresenta à 
consciência, assumindo o controle do corpo do iniciado em danças específicas 
que contam seu mito principal e apresentam suas características. É desta manei-
ra que o sagrado espiritual se materializa para todos da comunidade, possibili-
tando a vivência arquetípica direta e sua manifestação corporal. 

A iniciação começa com o recolhimento do abiyan no terreiro para separá-lo 
do cotidiano e conectá-lo com o sagrado. Banhos rituais, alimentação especí-
fica, repouso no chão, preparam o corpo para a manifestação do Orixá. Neste 
contexto o abiyan ficará recluso sete, 14 ou 21 dias em um quarto na casa de 
axé chamado camarinha. 

Aprenderá cantos e danças, rezas e procedimentos ritualísticos, ao mesmo 
tempo em que se alimentará de comida específica de seu orixá, dormirá sobre 
uma esteira no chão, sairá somente para os banhos rituais e não se comunicará 
com ninguém a não ser a mãe ou pai de santo, a mãe criadeira e outros iniciados 
que estejam na mesma camarinha.

Esta estadia é importante para que o iniciado rompa temporariamente os 
laços com o mundo externo de trabalho, obrigações sociais e família, apartando-
o o mais possível dos vínculos com a persona pública, até então importante; bem 
como desenvolvendo novos aspectos da persona como filho de santo e iniciado 
no candomblé. 

Para o processo de iniciação é fundamental que o iniciado encontre-se a sós 
e consigo, focando a atenção em seus movimentos internos, seus sonhos e seu 
processo de afinidade com o símbolo sagrado de seu orixá.

É importante notar aqui que, segundo a tradição, cada pessoa tem um orixá 
específico. Embora haja 16 orixás mais cultuados e conhecidos, cada pessoa é 
filha ou filho de um orixá, o chamado orixá de cabeça, e na iniciação se esta-
belece a ligação entre o ego pessoal e o orixá, constituindo um orixá pessoal, 
juntamente com o orixá genérico. 

Por exemplo, muitas pessoas são filhas de Oxum, no entanto cada filha ou 
filho terá aspectos pessoais diferentes, pois cada orixá constituído é específico 
da cada pessoa, como cada eixo ego-Self que se estabelece em um indivíduo é 
único, embora todos os filhos e filhas de Oxum apresentem as características de 
personalidade genéricas atribuídas à deusa.

Concluídos todos os rituais fundamentais da iniciação é chegado o momento 
da saída da camarinha e a apresentação do novo yaô à comunidade.

A saída é a festa pública em que o abyan, agora chamado de yaô, aparecerá 
com vestes rituais próprias, e em transe, para dançar e se apresentar à comunidade.

As vestimentas ritualísticas de cada orixá apresentam suas características 
míticas como cores, tecidos, indumentárias, espelhos, leques, cajados, arco e 
flecha, machados, dentre outras tantas. 

Estes símbolos se remetem aos atributos do orixá como legislador, caçador, 
guerreiro, vaidoso, sábio, velho, moço etc. Neste sentido, o corpo é uma espécie 
de vitrine simbólica do sagrado em que são expostos os elementos ligados ao 
mito do orixá que está em íntima relação psíquica com o yaô.

Um elemento fundamental da religião é a música, utilizada principalmente 
enquanto ritmo e melodia, para isto se utilizam três atabaques consagrados para 
o culto. Eles determinam o ritmo para cada orixá e têm íntima relação com os 
mitos próprios e as danças de cada divindade. É importante notar que cada orixá 
tem seu ritmo, dança e cantos próprios. 

Em uma festa de candomblé devemos sempre atentar aos símbolos sonoros e 
corporais, as danças e o gestual específico do rito, e de cada orixá. Assim como 
para os católicos há um repertório específico de gestual, como o sinal da cruz, 
para os iniciados do candomblé este repertório se amplia muito mais, alguns 
feitos em estado de vigília e outros em transe religioso.



Tame afirma que “é difícil encontrar uma única fração do corpo que não 
sofra a influência dos sons musicais.” (1986, p. 146), ou nas considerações de 
Redinha (1984, p. 203). 

...as cerimônias de caça, as práticas curativas, as exéquias, os araiais de 
guerra e os diversos ritos empregam a dança largamente. Em alguns casos, as 
danças são mímicas, o que lhes confere um valor de linguagem coreográfica, 
na comunicação ritualística do homem com o sobrenatural.

A música dinamiza o corpo, e pode conduzir a estados alterados de consci-
ência. Podemos citar as danças sagradas em várias tradições religiosas como a 
dança dervixe, a roda de pajés, e até mesmo as cirandas. 

O yaô será o portador humano da manifestação do Orixá, pela incorporação. 
O corpo do yaô torna-se um corpo divinizado a partir do que se chama virada 
no santo (incorporação ou estado de transe) e a partir deste momento não será 
mais o humano a habitar o corpo, mas o sagrado. 

No candomblé, assim como na umbanda e, em certo sentido, no kardecismo, 
o corpo é fundamental para proporcionar a materialidade do transcendente 
mítico, realidade não tão distante da ciência psicológica quando se entende que 
corpo e psique se constituem em um mesmo fenômeno de interação mútua, em 
que um se expressa no outro continuamente tanto em nível consciente quanto 
inconsciente, pessoal e coletivo.

Diferentemente de outras religiões mais racionais, como o protestantismo 
histórico, por exemplo, o candomblé não estabelece uma relação com o sagrado 
somente de maneira mental ou fora do próprio corpo, mas o corpo torna-se 
importante veículo da presença e manifestação do sagrado na comunidade.

A dança ritual, os gestos e a postura, bem como a vestimenta e indumen-
tária, atualizam o símbolo que está em potencial, trazendo a manifestação no 
momento presente do que habita em outra dimensão. 

A presença da forma circular na dança sagrada do candomblé se faz notória, 
é o movimento circular que evoca o mundo mítico, quando se dança em círculo 
se rodeia toda a terra, no sentido de unus mundus, transcendência e imanência 
em eterno movimento. 

Sendo evocativa de mandalas, estas danças circulares não têm a função con-
templativa como no budismo ou hinduísmo, mas é vivenciado pela dança, pelo 
gestual e pela representação de cada Orixá. 

Diferentemente de se desenhar uma mandala ou contemplá-la, no ritual 
do candomblé se dança uma mandala multicolorida. A expressão da totalidade 
do círculo não é representada graficamente ou serve para contemplação, no 
candomblé os corpos dançam o símbolo, é uma encenação, como um teatro do 
sagrado no qual as expressões não são apenas gráficas, mas também de movi-
mento, corporal, de entrega de corpo e alma para a divindade presente.

ConCluindo
Assim, o sagrado se manifesta entre seus devotos, distribui axé (bênçãos) 

e recebe a louvação de todos os presentes. Fenômeno possível porque alguém 
cedeu seu corpo ao orixá para que este estivesse presente com sua ancestrali-
dade simbólica. O orixá se torna humano e o humano se torna divino, tendo o 
corpo como mistério de dois mundos.

Por meio das danças, da indumentária e dos gestos podemos ter à nossa 
frente a divindade manifesta, tomando emprestado o corpo do iniciado como 
um cavalo que se monta (termo utilizado em muitos terreiros para designar o 
iniciado) e expressar-se a toda a comunidade, além de ao próprio iniciado.

Assim como em muitas religiões se fala da encarnação do ser divino, no 
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candomblé se tem a possessão, por alguns momentos, do ser divino; mas tanto 
em uma ou outra tradição a manifestação do sagrado se dá pela manifestação 
corpórea. 

Da mesma forma que uma ideia precisa de elementos concretos para se 
materializar, uma entidade espiritual, ou realidade psíquica necessita de um 
corpo humano para materializar-se. Nas tradições de orixás, sejam nos diversos 
candomblés, sejam nas umbandas, no espiritismo e nos derivativos da pajelança, 
sempre o corpo estará presente como veículo da manifestação do sagrado, de um 
plano imaterial e transcendente como o é o mundo espiritual, como o é a alma.__
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