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   O processo de escravidão instaurado no Brasil no século XVI trouxe mais do 

que escravos, trouxe um povo e sua cultura, conservando traços da religiosidade 

africana que, posteriormente se tornaria em uma das religiões mais populares do país. 

Em Pernambuco há uma expressiva quantidade de terreiros de Candomblé, 

principalmente nas regiões metropolitanas de Recife e Olinda que são incentivados com 

as manifestações culturais carnavalescas. Já na região da Zona da Mata do Estado, tais 

religiões sofrem perseguições e racismo e tendem a camuflar seus espaços 

institucionais, seu cotidiano e as identidades de seus participantes. Isso se dá por conta 

do histórico da região de monocultura, moralismo cristão e patriarcalismo implantados 

desde o período colonial e bastante pertinentes na construção social e econômica dessa 

região, marcada por condições precárias de trabalho e vida, pobreza, miséria, alto índice 

de analfabetismo, segregação e muitas injustiças sociais.  

O Terreiro do Pai Tota está situado em Vitória de Santo Antão – região central 

da zona da Mata, o que o torna junto aos demais espaços de celebrações das religiões de 

matriz africana, um símbolo de resistência e conservação das suas ancestralidades 

históricas. Segundo Berger (2004, p.46) “a religião foi historicamente instrumento mais 

amplo e efetivo de legitimação”, e foi a partir da formação e organização do 

Candomblé, uma religião de origem africana, que os negros escravizados que cruzaram 

o Atlântico com destino ao Brasil passaram a resistir e conservar seus rituais, mitos, 

linguagens e aprendizados, sendo um desafio que dura um pouco mais de cinco séculos. 

Desde sua “recriação” no país, que o Candomblé mantem suas tradições, do 

mesmo modo que agrega novos sentidos ao cotidiano dos terreiros. O cotidiano é aquilo 

que nos é dado a cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona dia após dia, nos 

oprime, pois existe uma opressão no presente, é uma história a caminho de nós mesmo, 

quase em retirada, às vezes velada, sendo o cotidiano aquilo que nos prende 

intimamente, a partir do interior (CERTEAU, 1996). Desse modo percebe-se a 

importância da compreensão do cotidiano de um terreiro, que é bem mais complexo do 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



2 
 

que se possa supor: suas danças, cânticos e rituais tem um significado e um porque, não 

são apenas elementos folclóricos simbolizados e comemorados anualmente, mas são 

parte de um povo e de uma religião que possuem elementos muitas vezes invisíveis aos 

olhos, mas que fazem parte da sua identidade. 

A memória é capacidade que possibilita conservar a história de um passado, 

refletindo na construção da identidade, portanto a memória tornou-se refugio certono 

processo de construção da identidade, podendo afirmar-se em um grupo ou espaço. Isso 

fica evidente no processo de rememorar, onde as pessoas que querem pertencer a certos 

espaços religiosos ou não religiosos, devem seguir certas regras e rituais que, 

frequentemente, requerem um certo esforço da nossa memória, tornando-se com o 

tempo parte integrante da nossa identidade. Não pode haver identidade sem memória 

(assim como lembrança e esquecimento) porque somente esta permite a auto-

consciência da duração, do mesmo modo que não pode haver memória sem identidade, 

pois o estabelecimento de relações entre estados sucessivos do sujeito é impossível se 

este não tem a priori um conhecimento de que esta cadeia de sequências temporais pode 

ter significado para ele (CANDAU, 1998). Portanto,a memória no espaço religioso 

tornou-se um elemento essencial na perpetuação de saberes, vivências, crenças, 

sentimentos e sensações. Os homens esquecem. Precisam que lhes refresquem 

constantemente a memória. O ritual religioso tem sido um instrumento decisivo desse 

processo de “rememoramento”. A sociedade em sua essência é uma memória. “Pode-se 

acrescentar que através da maior parte da história humana essa memória foi religiosa” 

(BERGER, 2004, p. 53-54).  

Para conseguir captar a história e memória do terreiro e suas peculiaridades, essa 

pesquisa buscou a imersão no espaço religioso, frequentando o terreiro para, assim, por 

meio da familiaridade e confiança apreender os discursos e observar a dinâmica no 

intuito de reconstruir oficialmente a história do terreiro e de seus adeptos. Na tentativa 

não só de aproximar-se do espaço, mas de um certo modo pertence-lo, fazendo parte do 

cotidiano e do convívio do terreiro, presenciando a euforia de um dia de festividades, 

com dias e dias de trabalho, passando muitas vezes a dormir naquele espaço junto com 

os demais integrantes, até momentos mais tristes como a morte. Para isso a 

etnobiografia se vale dessa imersão, da entrevista em profundidade e da observação 

participante para a descrição do mais próximo da realidade do objeto a ser estudado. 

Pois, não é só o investigador que investiga, as pessoas entrevistadas refletem sobre a 

intenção do investigador e sobre a si mesmo (VIEIRA, 2013). 
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Para descobrir quem as pessoas pensam que são, o que pensam 
que estão fazendo, é necessário adquirir uma familiaridade 
operacional com os conjuntos de significado no meio dos quais 
elas levam as suas vidas. Isso [...] Requer aprender como viver 
com eles, sendo de outro lugar e tendo um mundo próprio 
diferente (GEERTZ, 2001, p.26). 

 

As visitas realizadas ao terreiro do Pai Tota, tanto em dias de festividades quanto 

em demais dias, mostraram seus símbolos, rituais, linguagens e mitos muitos 

particulares, a diversidade e pluralidade que essa religião apresenta. 

Uma particularidade dos terreiros presentes nesse município é a relação de sua 

nomenclatura com o pai ou mãe da casa, ou seja, os terreiros são nomeados pelos seus 

respectivos pais de santo. Por isso o nome “terreiro do Pai Tota”, que há duas décadas 

atrás chamava-se “terreiro Mãe Esmeralda”, mãe e tutora de Antônio da Silva Melo, o 

Pai Tota. 

Em todas as visitas realizadas no terreiro, sempre perguntei ao Pai Tota sobre a 

história do terreiro e ele me respondia com a mesma frase “minha filha, estou ficando 

velho demais, não tenho mais cabeça pra lhe falar sobre algumas coisas”, pedindo que 

eu perguntasse a sua esposa ou aos seus filhos de santo mais velhos no terreiro. Por isso, 

o relato sobre a história do terreiro foi feito a partir das declarações de sua esposa, 

Delange Maria da Silva, sob a supervisão do Pai Tota. 

O início da história do terreiro se dá na década de 70, com Esmeraldina da Silva 

Melo, casada com Apolônio da Silva Pereira, com quem teve quatro filhos, inclusive 

Antônio da Silva Melo. Seu Apolônio era rezador de seu bairro, enquanto dona 

Esmeraldina ainda não era mãe de santo, apenas dona de casa, e frequentava outros 

terreiros da região. Em 1973, com a morte de seu marido ela começou a dar início ao 

que hoje é o terreiro do Pai Tota. Dona Esmeraldina começa apenas como juremeira, 

trabalhando apenas na jurema, e em 1976 ela passa a ser Mãe de Santo, tendo seu 

próprio terreiro de Umbanda. A Jurema é um elemento bastante importante dentro desse 

espaço religioso, configurando-se inicialmente como uma árvore presente na caatinga e 

agreste do nordeste.Tem por finalidade a produção de uma bebida mágica, capaz de 

fornecer força, sapiência e uma ligação com os seres espirituais. E essa mágica árvore já 

era usada e muito bem conhecida pelos índios em seus rituais, no que bebiam e 

fumavam com o intuito de invocar seus ancestrais, sendo incorporada posteriormente a 
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Umbanda. Segundo Assunção (2006), a jurema sempre foi um ritual indígena em sua 

essência, e essa afirmação fica em evidência na descrição do seguinte acontecimento: 

Sendo juremeira, Esmeraldina também conhecida por Esmeralda, atuava no 

culto da jurema, que também é conhecido como catimbó de jurema, realizando rezas e 

curas, além do cultoaos mestres e mestras e aos caboclos, os pretos velhos, que são 

entidades de alta elevação no plano espiritual, sendo familiarizada com essas 

divindades. Sua aproximação com os orixás se dá anos depois da fundação de seu 

terreiro, apresentando uma relação diferente dos demais terreiros. Enquanto no Terreiro 

Mãe Esmeraldinapredominância dos cultos eram aos mestres ou caboclos, até pela sua 

formação como juremeira, no Terreiro Pai Tota que tem uma formação não na jurema, 

mas na nação nagô dentro do Candomblé, a predominância é o culto aos orixás, mais 

ainda permanecendo com a celebração de alguns mestres e caboclos, isso a pedido de 

Mãe Esmeralda.  

Ainda no mesmo ano de 1976, seu filho Antônio da Silva Melo também se torna 

Pai de Santo com apenas 15 anos, mas ao contrário de Mãe Esmeralda que tinha uma 

formação umbandista, ele se aproxima mais do Candomblé se formando dentro dessa 

linha da religião de matriz africana, sendo ele o responsável pela aproximação da sua 

mãe com o Candomblé. O terreiro de Mãe Esmeralda apresentava uma mistura de 

Candomblé e Umbanda: no Candomblé com sua proximidade na nação Nagô, sendo que 

os orixás da casa eram Iemanjá e Oxum, já na Umbanda com a jurema o destaque era 

Mestre Arureira, Mestra Luziara e Cabocla Jacira como seus guias.  

O Candomblé é uma religião de origem africana, trazida para o Brasil pelos 

negros escravizados. Tornou-se uma área de refúgio para suportar o cativeiro e todos os 

severos infortúnios propiciados pela escravidão, enfrentando muitas adversidades, 

conseguindo proteger e manter viva a sua espiritualidade com o culto, rituais e 

oferendas aos seus orixás, fazendo com que o homem se aproxime e agrade seus deuses. 

Já a Umbanda apresenta manifestações da religiosidade africana, mas é uma religião 

nascida no Brasil, cultuando e realizando homenagens aos seus mestres e Caboclos. Ela 

aparece como uma religião nacional que se opõe a religião de importação: 

protestantismo, catolicismo e kardecismo, se colocando como uma síntese brasileira, de 

uma religião endógena e não uma síntese afro-brasileira (ORTIZ, 1978). 

Durante muitos anos mãe e filho trabalharam juntos, mas o nome do terreiro 

permanecia o nome de Mãe Esmeralda. Em 14 de fevereiro de 1998 Mãe Esmeralda 
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morreu, e o terreiro ficou em luto durante dois anos, sem nenhuma festividade. A 

compreensão de morte do Candomblé diverge da sociedade moderna, não sendo vazia, 

nem banalizada, mas sentida pela coletividade.Não é uma morte individual, mas social, 

devendo ser vivenciada por todos os membros do terreiro, por isso um luto é tão 

prolongado, e sem festividades. Quando reabriu no ano 2000, Pai Tota assumiu o 

comando do terreiro até os dias atuais, mudando o nome de terreiro, que agora passa a 

ser chamado Terreiro do Pai Tota e tendo como orixás da casa Ogum e Iemanjá, que são 

os seus orixás de “cabeça”.   

O terreiro não apresenta nenhuma fachada que leve o seu nome, ou muito menos 

algo que lhe caracterize, assemelhando-se a uma casa comum, até porque o terreiro e a 

casa da sua família dividem o mesmo espaço. A casa ocupa o espaço frontispício, 

enquanto o terreiro fica por trás, não havendo uma separação clara entre eles. Para se 

chegar ao salão primeiramente se passa pela sala de estar e cozinha de sua casa.  

O salão, assim como seus filhos de santo chamam o terreiro, é repleto de 

fotografias de pessoas que fizeram ou fazem parte da história daquele espaço. 

Fotografias de Mãe Esmeraldina em festividades, assim também como do próprio Pai 

Tota, de Ogans, de suas filhas e filhos de santo, da sua mãe pequena e do pai pequeno, 

expondo o passado e o presente que tanto os orgulham. Um destaque especial é com 

Marina, mãe pequena da casa, falecida em 2013, já que desde a minha chegada a esse 

terreiro seu nome encontra-se bastante presente em relatos e histórias, passando uma 

imagem sempre positiva. 

Pai Tota é um homem bastante reservado, tanto que quando algumas pessoas ou 

instituições lhe convidam para falar sobre o Candomblé nunca comparece, mandando 

sempre um representante, algum filho de santo, passando todos os seus dias dentro do 

seu terreiro, pois alega estar velho e chegando a hora de dar a vez aos mais novos. O seu 

terreiro é bastante requisitado já que é o único no município registrado e com alvará de 

funcionamento. Dentro dos rituais do terreiro atualmente conta com ajuda de seu filho 

mais novo Willamis Bruno Silva Melo de 22 anos de idade, que além de ogã, é o pai 

pequeno da casa, incluindo, é claro de seus filhos de santo. 

Em uma de nossas conversas, Pai Tota falou de uma triste realidade que quem é 

de terreiro sabe muito bem: o preconceito e a intolerância religiosa, relatando-me que 

uma vez estando no terraço da sua casa presenciou algumas pessoas da igreja católica 

indo de casa em casa pedindo alimento para doação, já que o período natalino estava 
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próximo. Mas quando chegou à vez da sua casa, disseram que ali não iriam, pois era 

casa de macumbeiro. Isso lhe feriu bastante, pois ele também frequentava a igreja 

católica, tanto que ao me dizer isso chegou a se emocionar, encher seus olhos de 

lágrimas e gaguejar.  

A relação do Catolicismo e do Candomblé se dá no período colonial, onde os 

negros escravizados vindos da África chegam ao Brasil. Muito deles de origem iorubá, 

que habitavam na África no que hoje corresponde as regiões da Nigéria, Benin e Togo, 

chegando aqui foram impedidos de cultuar aos seus deuses e a continuar com sua 

religião, pois a religião oficial do país era o catolicismo, a qual devia ser eminentemente 

seguida. A partir dessa repressão, proibidos de cultuar as suas divindades, começaram a 

fazer uma associação dos santos aos seus orixás, numa tentativa de continuarem 

professando sua fé, conseguindo manter seus costumes religiosos de forma camuflada. 

Quando cultuavam a Santa Bárbara, na verdade estavam cultuando a Iansã, quando 

celebravam a São Jorge estavam celebrando a Ogum, dentre outras várias manifestação 

do que hoje denominamos de sincretismo. “Adotaram as imagens católicas e as 

cultuaram, mas na verdade, sob as invocações dos santos católicos, adoravam os 

representantes da divina corte africana” (PRANDI, 2000, p. 58). Mas, como o número 

de santos católicos era superior à quantidade de orixás, o que se percebe é que há orixás 

associados a mais de um santo católico, ou como também essa associação pode mudar 

de acordo com a região, e “essa relação com um outro santo depende da região do país, 

variando de acordo com a popularidade do santo no local” (PRANDI, 2000 p.75). Por 

isso ainda há essa ligação entre o catolicismo e as religiões de origem africana, sendo 

comum a comunidade de Umbanda ou Candomblé serem frequentadores da comunidade 

Católica.Tanto que do ponto de vista das comunidades afro-brasileiras isto não é visto 

como um problema, mas como algo comum a essa religião, não sendo esse o ponto de 

vista da Igreja Católica que vê esse sincretismo como heresia, como um problema 

doutrinário a ser resolvido (BERKEBROCK, 2012). 

Esse processo sincrético entre os santos católicos e os deuses africanos, supõe 

uma importante discursão dentro da religião. Será que ele contribuiu para a formação e 

fortalecimento da religião africana ou aproximou esses adeptos da religião hegemônica 

na época, o catolicismo?  É difícil saber se essa tentativa contribuiu para converter os 

africanos ou se ela os encorajou na utilização dos santos para dissimular as verdadeiras 

crenças (VERGER, 1981). Nina Rodrigues (1890) em suas pesquisas na Bahia também 
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questionava esse sincretismo, tanto que em de seus escritos ele fala que na Bahia como 

em todas as missões de catequese dos negros africanos, seja ele católico, protestante ou 

maometano, está longe do negro converter-se ao catolicismo, protestantismo ou ao 

islamismo, acontece, ao contrário, influenciá-los com seu fetichismo e adaptá-los ao 

animismo do negro. 

Pai Tota falou-me ainda que a sua religião é  bastante difícil de ser seguida,  não 

pelos princípios religiosos a serem seguidos, mas, pelo forte preconceito social. E isso é 

bastante presente não só na vida do Pai Tota, mas de toda a sua família, tanto que uma 

vez presenciei a sua esposa dando um conselho ao seu neto sobre sua vida amorosa, 

dizendo-lhe que tomasse cuidado, pois, ele era neto de macumbeiro e não eram todas 

meninas que sabiam conviver com isso. Isso se dá mesmo com as liberdades de 

expressão e religiosa asseguradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mais 

precisamente no artigo II onde todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 

liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente 

de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem 

nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação, sendo 

também garantida pela Constituição Federal, no artigo 5º, inciso VI, da Constituição: "É 

inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos 

cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas 

liturgias". Apesar disso, não é bem essa a realidade presenciada, principalmente pelos 

adeptos de religião de matriz africana.  

Durante os primeiros contatos que tive com o Pai Tota e todos pertencentes ao 

seu terreiro, alguns entraves, como o vocabulário usado por eles, foram bastante 

complexos para meu entendimento e desencadearam em interrupções constantes durante 

as conversas com o intuito de saber o significado de certas palavras, até porque, no 

Candomblé a linguagem utilizada em cânticos e em rituais é o iorubá de emanação 

africana.Oiorubá chegou ao Brasil no período da escravidão, marcado por ser uma 

linguagem oral que tem sido mantida até os dias atuais por meio de rezas, cânticos e 

outras expressões, conseguindo assim manter sua tradição através dos séculos, estando 

muito presente na tradição candomblecista. Segundo Verger (1981) a palavra ioruba 

aplica-se a um grupo linguístico de milhões de indivíduos, que vai além de uma 

linguagem, mas a união das tradições culturais de parte da África, que apesar dessa 

união cultural apresentava também suas contradições. 
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Esse estranhamento também aconteceu ao lhe pedir esclarecimento sobre o que é 

“nação”, me respondendo que os terreiros de religião de origem africana, mais 

identificados com a África, geralmente constroem sua identidade tomando como 

referência o conceito de “nação”, que os aproxima ao continente africano. E, no seu 

caso, seu terreiro é pertencente à nação Nagô, que são os mais antigos e tradicionais do 

Brasil. Segundo ele, toda a religião de origem africana seja ela de qualquer nação, Nagô, 

Jejê, Ketu, Moçambique entre outras, tem o mesmo propósito em sua crença. Em 

qualquer nação africana, o ritual em sua essência é quase o mesmo, usando as mesmas 

determinações, como os sacrifícios de animais, toques de atabaques, cânticos na 

linguagem de origem, rigidez nos rituais de iniciação imutáveis em qualquer nação 

africana, fato que deveria contribuir mais para a aproximação dos terreiros em vez da 

rivalidade, algo que já se tornou habitual ao decorrer dos tempos. 

Faz-se necessário falar da identidade religiosa dos integrantes do terreiro e de 

como essa religião passa a contribuir para sua formação. O Candomblé apresenta 

inúmeros fatores que propiciam uma construção de uma identidade diversificada, se 

contrapondo aos tabus sociais e culturais, encarando questões que não são muito bem 

vistas pela sociedade sob a ótica da normalidade, onde todos como integrantes desse 

espaço apresentam a mesma voz, seja ele mulher, homem, homossexual ou qualquer 

outro tipo de orientação sexual ou social. O Candomblé se torna uma religião de 

convivência da diversidade, onde aquele espaço passa a ser entendido como uma 

constituição familiar, crucial na formação da identidade, pois “a identidade do outro 

reflete na minha e a minha na dele” (CIAMPA, 1984, p.59). Além do que uma das 

características da religião dos orixás é seu espírito de tolerância e a ausência de todo 

proselitismo (VERGER,1981). Outro ponto pertinente é uma grande afirmação étnica 

dentro dos terreiros, até porque seus integrantes têm consciência da importância dos 

negros aqui escravizados para a formação dessa religião, afirmando-se negros em 

muitos casos, mesmo possuindo um fenótipo branco. Toda essa diversidade já é 

proveniente das histórias dos seus orixás, onde cada um está ligado a um elemento da 

natureza, a fé coletiva de seus adeptos nos orixás como seus ancestrais, passa a unir essa 

diversidade.  

Há também uma ligação da identidade do orixá ao dos filhos de santo. Um 

exemplo, geralmente os filhos de santo do orixá Oxóssi (que é um orixá caçador que 

representa a simplicidade e pureza da vida na floresta) são diretos, determinados, 
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atenciosos e cuidadores, ajudam quem precisa sem pedir nada em troca, da mesma 

forma se dá com os outros orixás. A identidade é movimento, é desenvolvimento, é 

metamorfose (CIAMPA, 1984), assim como se é a própria dinâmica da religião. 

Em conversas com os integrantes e visitantes do terreiro em dias de festividades, 

pude perceber o quanto aquele espaço passou ou não a influenciar a identidade dos 

adeptos. A maioria passa, como muitos deles dizem, a se libertar dentro daquele espaço, 

e indagados o porquê dessa libertação, disseram que em suas vidas sociais guardam a 

informação que são homossexuais, bissexuais, ou apresentam uma conturbada 

convivência familiar, entre outro fatores, e que só entrando dentro do terreiro podiam se 

afirmar quem são, sem medo de sofrer represálias. A liberdade que essa religião lhes 

proporciona, impulsionam a se afirmarem socialmente. Outros revelaram que não se 

afirmam socialmente como adeptos do Candomblé, um deles falou “não me perguntam, 

também não digo, não vejo necessidade”. O próprio filho do Pai Tota, o ogã da casa, 

não se afirma socialmente como candomblecista, mas sim como católico, não só ele, 

mas como a maioria pertencente daquele terreiro e outros também, passando a ser uma 

realidade costumeira às religiões de matriz africana.  

Por conta disso, esse dado fica visível quando o último censo religioso do IBGE 

coloca que existem apenas 167 mil adeptos do Candomblé em todo o Brasil, sendo um 

número subestimado se levarmos em conta as multidões que lotam as praias todos os 

anos para homenagear Iemanjá, ou em outras celebrações. O que se vê são 

candomblecistas camuflando sua identidade religiosa, declarando-se católicos ou 

espíritas. De certo modo essa realidade é o resultado de uma sociedade preconceituosa e 

intolerante, pois os seus adeptos evitam se assumir justamente por medo de sofrer 

preconceito ou qualquer outro tipo de represália, o próprio Pai de Santo do terreiro 

declara-se católico e não candomblecista. 

As festividades que ocorrem dentro do terreiro geralmente não possuem dia 

certo para ocorrer. Suas celebrações quase sempre estão vinculadas aos dias dos santos 

católicos e ao orixá à ele associado, onde as datas e horários são marcadas de acordo 

com a disponibilidade dos adeptos. As principais festas que ocorrem no terreiro são os 

toques (assim como são chamadas as festas de Candomblé) que ocorrem em quase todos 

os meses do ano. Em Janeiro: há a comemoração orixá Obaluaê, sincretizado como 

santo católico São Lázaro;Fevereiro: o terreiro não possui festividade, pois marca o 
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período da morte de Mãe Esmeralda;Março há o toque para Oxalá;Abril em celebração 

ao orixá Ogum associado a São Jorge e o orixá Oxóssi (São Sebastião); Maio celebra-se 

ao mestre preto velho ligado a jurema; Junho festeja-se a Xangô (São João);Julho para 

Oxum e Nanã (Santa Ana);Agosto para a mestra pomba giraligada a jurema;Setembro 

há a festa de Erê, em homenagem aos espíritos infantis, associados a São Cosme e 

Damião;Outubro o toque do inhame de oxalá;Novembro não há toque; Dezembro são 

duas festas Iansã (Santa Bárbara) e de Iemanjá (Nossa Senhora da Conceição). 

Essas festividades lotam o barracão, e um dia antes da data marcada para as 

comemorações os filhos de santo vão ao terreiro ajudar nos preparativos, desde a 

limpeza, organização do espaço, elaboração das comidas que serão oferecidas tanto para 

o orixá ou mestre celebrado, quanto para todas as pessoas que estiverem no dia da 

celebração e os sacrifícios que é a união entre homens e divindades (VERGER, 1981). 

O toque mais importante da casa é o do mês de abril que comemora o orixá da casa, 

Ogum. É festa com mais gente, mais comidas e a que mais dura, começando no início 

da tarde e terminando beirando a madrugada. Nessa festa o barracão é decorado na cor 

do orixá, no caso, verde escuro, com flores e folhas e imagens de São Jorge, dos filhos 

de santo, do Pai Tota e de Mãe Esmeralda, que passam a habitar as paredes.   

Sim, o povo de santo gosta de festa! E como gosta. O que se tem é uma grande 

rede de terreiros, onde um se comunica com outro em épocas de festividades. No 

terreiro do Pai Tota quando não há toque em seu barracão, há toques nas casas dos seus 

filhos de santo. Ao som dos atabaques as festas se iniciam, o pai de santo começa a 

cantar em iorubá, e os seus filhos o acompanham, começam a dançar e a cantar ao forte 

som do atabaque. E depois de um tempo os filhos de santo passam a “incorporar” os 

orixás, uns de forma mais discreta e suave e outros de forma mais violenta e fervorosa, e 

dançam e se exibem até onde o pai de santo autorizar, com um gesto, ele autoriza sua 

saída. 

As cerimonias que são cortejadas aos orixás apresentam momentos de oferendas e 

sacrifícios, onde o orixá revela a sua posição, se aceita ou não, por meio da 

incorporação em um de seus elégun
1. Os transes apresentam características distintas, 

isso vai de acordo com o orixá celebrado. No caso de um transe de Ogum manifestado 

                                                 
1 Segundo Verger (1968) elegun é aquele que pode ser montado, cavalgado que depois de iniciado na 
religião está sujeito aos transes de possessão, possibilitando as suas divindades habitarem seu interior e se 
manifestarem aqui na terra. 
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em seu elégun, durante um curto espaço de tempo de 20 minutos a 1 hora, sendo 

provocado pelos ritmos dos tambores, após as oferendas e sacrifícios (VERGER, 1981). 

A figura mais emblemática do terreiro com relação às festividades não é aquela 

que ocupa o mais alto posto da hierarquia do rito, no caso aqui o Pai Tota, mas sim seu 

filho de santo Geraldo, que também era pai de santo. Gê, como era chamado por seus 

irmãosde santo, sempre era o mais empolgado nas festividades, o mais comprometido 

nas suas obrigações, sendo a alegria do terreiro, não poupava palavras nem caras e 

bocas para expressar o que sentia, dançava desenfreadamente apesar da sua idade já 

avançada. Seu Geraldo tinha 70 anos e foi filho de santo de Mãe Esmeraldina, tornando-

se o filho de santo mais antigo da casa. Embora também tivesse um terreiro e suas 

obrigações com seus filhos de santo, seu Geraldo, colocava sempre em primeiro lugar o 

terreiro do Pai Tota. Dizia que sua única família estava ali, por isso a importância 

daquele espaço em sua vida. Infelizmente seu Geraldo veio a falecer em março de 2017, 

deixando sua imagem em todo o terreiro, pois as festas ali tinham sua cara, sua 

personalidade, tanto que em todo espaço do terreiro faz lembra-lo, horas odiado, horas 

amado, o fato é que Gê era o terreiro, e o terreiro era Gê. 

Muitas outras coisas poderiam ser descritas sobre o Terreiro do Pai Tota, visto a 

complexidade religiosa e meu envolvimento e presença constante na casa. Além das 

peculiaridades aqui já descritas, algumas coisas me chamaram atenção e despertaram 

minha curiosidade, primeiro como visitante, depois como pesquisadora. A partir das 

vivências e experiências trocadas dentro desse espaço religioso que alguns aspectos se 

fizeram bastante presentes e passaram a construir e do mesmo modo desconstruir 

algumas percepções  sobre o Xangô pernambucano.  
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