
 
 

 

 

V ENECULT - Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura 
27 a 29 de maio de 2009 

Faculdade de Comunicação/UFBa, Salvador-Bahia-Brasil. 

 

BIOGRAFIAS, ORIXÁS E IDENTIDADES EM CONSTRUÇÃO 
 

Luciana Duccini∗ 
 

As discussões sobre identidade mantêm um grande interesse na Sociologia, na 
Antropologia e nos Estudos Culturais atuais, em especial frente às dinâmicas das 
chamadas sociedades complexas. Há uma suposta correlação evidente entre a formação 
de identidades e a vida cultural que torna problemático o uso da noção de identidade na 
análise de contextos históricos específicos. Sem pretender esgotar um debate tão amplo, 
o objetivo dessa apresentação é confrontar noções de identidade com uma pesquisa 
campo concreta (com adeptos do Candomblé de Salvador, entre 2000 e 2004) de modo 
a contribuir para seu refinamento conceitual. 
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As discussões sobre identidade mantêm um grande interesse na Sociologia, na 

Antropologia e nos Estudos Culturais atuais, em especial frente às dinâmicas das 

chamadas sociedades complexas nas quais interagem pessoas e grupos de origem social, 

étnica, nacional e religiosa muito diversas. A estreita correlação entre a formação de 

identidades e a vida cultural é praticamente evidente. No entanto, esta “evidência” torna 

problemático o uso da noção de identidade na análise de contextos históricos 

específicos. Diversos autores já apontaram a necessidade de maior clareza conceitual 

sobre a questão para se evitar o risco de considerar “a identidade” como algo dotado de 

substância própria e, portanto, independente das interações sociais e dos processos 

culturais nos quais se desenvolve. Sem pretender esgotar um debate tão amplo, o 

objetivo dessa apresentação é confrontar noções de identidade com uma pesquisa campo 

concreta (com adeptos do Candomblé de Salvador, entre 2000 e 2004) de modo a 

contribuir para seu refinamento conceitual. 

No mundo contemporâneo, em especial nas grandes cidades, a convivência entre 

grupos migrantes de diversas origens (bem como outras formas de pluralismo) tem 

                                                        
∗ Bolsista FAPESB Pós-Doutrado 1 no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e 
Sociedade - UFBA 
1 Este trabalho é uma revisão abreviada de um dos capítulos de minha tese de Doutorado, intitulada 
“Diplomas e Decás: Re-interpretações e identificação religiosa de membros da classe média no 
Candomblé”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, UFBA, em janeiro de 
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chamado a atenção para diversas formas de apropriação e entrecruzamento cultural, o 

que é chamado por alguns de bilingüismo cultural e por muitos de multiculturalismo. 

Embora meu objetivo neste momento não seja discutir tais temas e suas indefinições, é 

importante manter esta situação como pano de fundo para apresentação que se segue 

pois, para muitos pesquisadores, este contexto estaria complexificando ainda mais os 

processos de formação de identidades e acirrando as dificuldades de sua compreensão. 

Segundo outros, como Hall (2003), na verdade o problema não está no que acontece 

com as identidades diante dos processos sociais, mas na formulação de um conceito 

essencialista de identidade como uma entidade com conteúdos próprios definidos e 

cristalizados a partir das experiências que nomeamos como enculturação e socialização. 

Por essencialista, quero dizer uma identidade que pode ser claramente delimitada no 

contato/confronto com o outro, seja ela individual ou compartilhada, e que, uma vez 

marcada ganharia autonomia própria. É claro que devemos atribuir às “identidades” um 

papel ativo nas interações sociais e que, para tal, é preciso admitir algum grau de 

“cristalização” às suas formas. No entanto, o risco é atermo-nos ao que seriam seus 

conteúdos e não nos voltarmos aos seus processos de formação e transformação, o que 

pode levar a conclusões como a de que nas metrópoles atuais identidades “originais” 

(ou “autênticas”) são “perdidas” ou mesmo “corrompidas”. 

Por essa razão, farei a aproximação de algumas formas de se analisar identidades 

com o contexto de pesquisa específico do Candomblé em Salvador. Para isso é preciso 

apresentar, ainda que de modo muito resumido, algumas características do campo 

especialmente relevantes para o tópico em questão, pois tratar do mundo do Candomblé 

é tratar de um mundo habitado por pessoas, orixás, erês, caboclos e eguns. O poder de 

atravessar a divisão entre o mundo da vida humana e o mundo das forças espirituais é 

próprio das diversas entidades. É preciso, portanto, ter em mente que para aqueles que 

participam dessa religião, ou apenas crêem em seus efeitos (seja de maneira positiva ou 

negativa), as entidades são dotadas de agência, são outros com os quais se é obrigado a 

negociar (Nicolau-Parés, 1997). Isto ocorre não apenas na vida cotidiana individual, 

mas também nas interações nos terreiros e não é demais imaginar que até em círculos 

muito mais amplos numa cidade como Salvador, onde o Candomblé passou a fazer 

parte até mesmo da constituição de sua imagem oficial, como podemos observar em sua 

divulgação como destino turístico. 

Desse modo, o primeiro ponto a ser ressaltado é a importância que as relações 

entre os membros do Candomblé e as divindades assumem não apenas para sua 



compreensão de si mesmos, mas também para seus modos de interagir entre si e com 

outras pessoas. A primeira formulação ressalta a relação com os deuses para uma 

espécie de tomada de posição quanto a si mesmo, ou que poderíamos chamar de uma 

identidade pessoal (Jenkins, 2000; Frigerio, 2002; 2003). Já segunda, que destaca o 

papel ativo das entidades nas interações, revela seu papel para a categorização de 

pessoas, conhecidas ou não, uma espécie de outro generalizado (Jenkins, 2000). 

Segundo Jenkins (2000: 08) a identidade social – saber quem nós somos e quem 

os outros são – é um pré-requisito para a interação e um momento do processo dialético 

entre categorização, o momento externamente orientado da identidade social, e auto-

identificação, o momento internamente orientado. Ou melhor, trata-se de um processo 

que atua simultaneamente em direção a si mesmo e aos outros situando-os na relação 

(JENKINS, 2002: 275). A auto-definição de quem nós somos em parte depende e em 

parte constrói a categoria que outros nos atribuem e vice-versa2. O mesmo processo 

pode ser aplicado para a identidade pessoal (JENKINS, 2000: 10). A idéia é que as 

identidades, sociais e pessoais, são um processo em contínua construção na interação 

com outros com os quais o “nós” ou o “eu” se contrasta, reage, resiste ou se re-afirma. 

De fato é possível interpretar os orixás como um conjunto de conhecimentos 

estereotipados (PRANDI, 1991: 132-140) que permite saber quem é o recém-chegado. 

Ou seja, podemos operar uma distinção entre identidades pessoais e identidades sociais 

para tentar dar conta dessas dinâmicas complementares. De modo semelhante, tais 

relações também podem ser divididas nos níveis pessoal, coletivo e social, esmiuçando 

algumas especificidades das interações que permitiram o surgimento de um “nós”, 

distinto tanto do “eu” quanto daquele “outro” generalizado (Frigerio, 2003). 

Enquanto as identidades sociais dizem respeito a classificações socialmente 

reconhecidas que enquadram pessoas em certas categorias ou grupos – e podem ser 

assumidas como integrantes da identidade pessoal ou rejeitadas – como ser “de 

santo”, as identidades coletivas são forjadas em torno de um sentimento de “nós” que 

se dirige para ações coletivas, por exemplo, embarcar numa luta judicial pelo 

respeito religioso. Já as identidades pessoais voltam-se para a questão de quem “eu 

sou” no mundo social e, desse modo, exigem um esforço reflexivo (embora vá além 

dele) de incorporação e atualização de valores e idéias do(s) grupo(s) ao(s) qual(is) 
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se admite pertencer. Frigerio (2002) enfatiza a necessidade de se levar em conta que 

estes três níveis analíticos estão sempre imbricados na interação social, locus do 

desenrolar das identidades, situações nas quais o self se torna acessível através das 

identidades tipificadas que apresenta ou que lhe são atribuídas por outros.  

O pertencimento ao Candomblé afeta a identidade nos vários níveis analíticos 

propostos, embora atue de maneira diversa em cada um. Para os membros da classe 

média, por exemplo, em geral passa a ser uma faceta da identidade social assumida 

publicamente, mas que não escapa, nem pode escapar, às variações situacionais. No 

caso de uma identidade coletiva, nem sempre o Candomblé opera na formação de um 

senso de “nós” capaz de mobilizar para uma ação coletiva. Segue-se aí a lógica de 

filiação às casas – o “nós” de tal terreiro – e de parentesco ou rivalidade entre elas, 

embora ataques por parte de outros grupos, especialmente da Igreja Universal do Reino 

de Deus, tenham sido bastante eficazes na mobilização dos membros de Candomblé em 

Salvador nos últimos anos. No nível da identidade pessoal é preciso ter sempre em 

mente a imbricação entre todos eles e que ser filho de um determinado orixá significa 

ser feito a partir dos mesmos elementos da natureza que ele. É uma afirmação sobre a 

existência de pessoas e divindades e não apenas uma correspondência entre atributos. 

Assim, é preciso explorar um pouco além dos níveis analíticos referidos até aqui. 

Entretanto é preciso ter em mente que esta relação vai muito além disso: que 

uma das – apenas uma das – formas de atualização da concepção acerca das divindades 

é a categorização de outros de acordo com características que os filhos da cada orixá 

compartilham. Tal categorização é um processo dinâmico e contínuo e se desenvolve 

nas interações concretas, sendo negociada mais rápida ou lentamente a depender das 

maiores ou menores evidências de que um indivíduo pertença realmente ao conjunto de 

filhos de tal divindade (Segato, 1995: 49-50).  

Quando se passa a fazer parte de um terreiro, os papéis desempenhados, as 

atividades que se executa e como se é visto pelos outros são pontos que não podem ser 

ignorados na tentativa de compreender como se desenrolam os processos de auto-

identificação com o Candomblé. Não adianta nada, por exemplo, uma pessoa ver a si 

mesma como filha de um dado orixá se sua experiência não for reconhecida pelos 

demais. No caso dos terreiros de Candomblé, essa experiência tem que ser, além de 

tudo, exposta e reconhecida publicamente. Isto é uma parte importante do que se passa 

nas obrigações de confirmação e nas saídas de iaô: a exibição para além do círculo de 



um terreiro de quem aquelas pessoas estão se tornando, ou seja, uma ênfase no próprio 

aspecto processual do que podemos chamar de identidade espiritual. Diferentemente de 

uma concepção individualista generalizada, a pessoa no Candomblé não é 

compreendida como uma unidade fechada em si mesma, “acabada” e dotada de 

autonomia. A pessoa tem que ser “feita”, isto é, construída ritualmente, no que os 

“outros” do terreiro (pessoas e divindades) têm papel fundamental (Goldman, 1985).  

Segundo Giddens (1991), a amplitude alcançada pela reflexividade – que da 

esfera institucional alcançou a intimidade – é uma das características da 

contemporaneidade, chamada por ele de alta modernidade. Isto significa que a revisão 

constante das formas de ação em organizações e instituições passou a incorporar uma 

série de conhecimentos especializados acerca da própria ação, abarcando até mesmo a 

noção de self. Na vida cotidiana, isto se reflete na idéia de que “Cada um de nós não 

apenas ‘tem’, mas vive uma biografia reflexivamente organizada em termos de fluxos 

de informações, sociais e psicológicas, sobre possíveis modos de viver” (GIDDENS, 

1991: 14, itálico no original). Sua difusão conta com o largo impulso da literatura de 

auto-ajuda que, apropriando-se dos conhecimentos “peritos” da psicologia, psicanálise e 

teorias sociais, torna-se o veículo de suas concepções para amplas parcelas da 

população. Estas passam a dispor de um vocabulário técnico-científico para retomar o 

próprio passado, expressar suas experiências e, assim, orientar sua ação. Dessa forma, 

as identidades pessoais na alta modernidade constituem-se num processo contínuo de 

reflexão acerca do próprio eu – tornando-se uma disposição permanente – que incorpora 

conhecimentos objetivados acerca de quem é o ser humano e o sujeito da ação social. 

Dessa forma, as identidades pessoais ganharam características de um “projeto” no qual 

o sujeito se vê ativamente engajado. 

Para Jenkins (2000), a ênfase posta por Giddens nos processos reflexivos da 

identificação é um exagero que distorce a análise, mas de todo modo podemos encontrar 

uma certa preocupação das pessoas de Candomblé em elaborar narrativas e 

interpretações acerca de si e dos orixás em sua história pessoal. Assim, conhecer os 

orixás que compõem sua cabeça, as relações entre eles e as outras entidades, passa a 

fazer parte não apenas de uma classificação estereotipada do outro, mas de uma reflexão 

acerca de si mesmo. De fato, isto tem se mostrado relevante, sobretudo, no que diz 

respeito à re-interpretação de um passado anterior ao ingresso no terreiro. “A vida toda 

eu fui de Oxum”, “eu sempre fui assim, mas não entendia” e variadas formas de 

referência a fatos não explicados da infância, que são re-avaliados como a presença dos 



orixás naquele passado em que eles eram desconhecidos. O passado pessoal é re-aberto 

e re-interpretado na chave da religião.  

Nos termos de Giddens (1991) os conhecimentos religiosos tornam-se um eixo 

de organização reflexiva das biografias. No entanto, como vimos, é preciso manter um 

certo equilíbrio entre a ação dos indivíduos3 e dos orixás pois, como argumenta Segato: 

[...] a individualidade é ancorada numa referência – o orixá “dono da cabeça” da 

pessoa em questão – situada num espaço descrito como exterior e não num 

espaço de interioridade. (1995: 25). 

Dessa forma, mais uma maneira de se interpretar os processos identitários no 

Candomblé é adicionada às possibilidades de análise, dirigindo a atenção para uma 

particularidade contemporânea da formação de identidades pessoais: sua (quase) 

sistematização numa biografia. Apenas não podemos nos esquecer que esta se assenta 

nas diferentes dinâmicas interacionais mencionadas acima, entre as quais destacam-se 

concepções particulares ao grupo religioso em questão, como a necessidade de se 

“fazer” a pessoa. No entanto, não podemos ignorar algumas especificidades desse fazer, 

principalmente as intrincadas relações de cada adepto com um grupo de entidades 

particular, o que Nicolau-Parés (1997) chamou de identidade espiritual, e a ênfase que 

os rituais de Candomblé colocam sobre o corpo: os cuidados com seus estados, gestos, 

posturas, tons, cores, lugares etc. (Rabelo, Motta e Nunes, 2002). 

A identidade que se constrói no Candomblé não é aquela dos recônditos de uma 

suposta “vida interior”, mas aquela que é atuada e reconhecida pelo grupo – no sentido 

amplo, pois estas cerimônias importantes sempre contam com visitantes ilustres de 

outros terreiros. Não se faz Candomblé sozinho em casa, como quem faz uma novena, 

segue um caminho de meditação ou lê um livro de auto-ajuda. O Candomblé não é uma 

religião que se volte para a construção de uma interioridade, mas sim para a articulação 

da pessoa numa série de relações – de parentesco espiritual e com as divindades – que a 

vincula à história do terreiro e a exibe ao público através de certo estilo de uso do corpo. 

Exibe-se a performance da dança, exibe-se a boa organização e andamento da cerimônia 

a cargo dos ogãs e equedes, exibe-se, sobretudo, a manifestação dos orixás. Isto não 

significa que o Candomblé não tenha conseqüências psicológicas importantes, mas 
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de se engajar nas interrelações com outros, embora seja uma perspectiva parcial como, ademais, são todas 
as perspectivas. 



antes que ele torna evidente o que religiões marcadamente “subjetivas” podem 

dissimular: que o sujeito, mesmo o sujeito das crenças íntimas, é constituído na relação 

com seu mundo. Não cabe colocar as questões do que significa ser de Candomblé 

exclusivamente num nível subjetivo da pessoa4. Cabe perguntar, no entanto, se há 

sentido em separar tais conseqüências “subjetivas” da presença “objetiva” no terreiro. 

De modo sucinto, podemos retomar os diversos níveis de análise proposto para 

os processos de identificação na religião como segue: 1) Há o conhecimento 

estereotipado que permite categorização e um certo nível de auto-identificação, mas não 

dá conta de como o processo se desenrola; 2) Devemos então pensar que esta construção 

da identidade espiritual se dá através dos rituais, o que tem duas conseqüências 

importantes: a) não apresenta uma noção única e bem delimitada de pessoa múltipla, 

como mostra Nicolau-Parés (1997) ressaltando a importância das várias tradições de 

cada casa e assim, como argumentou Segato (1995), a noção de individualidade se 

combina, e não opõe, à de multiplicidade relacional; tal como a análise de Augras 

(1983) também demonstra que se trata de uma lógica do “e”, não do “ou”; b) os rituais 

não estabelecem as relações identitárias de uma vez por todas o que torna mais evidente 

o fato de que se trata de um processo aberto e contínuo e já aponta para o engajamento 

sensorial dos sujeitos; 3) Já que os processos de auto-identificação se desenrolam nas 

interações, é preciso considerar quem são os outros envolvidos: pessoas e divindades; 4) 

Se a operação envolve tanto identidade como alteridade, é preciso perguntar o que 

significa a identidade (compartilhar enregias) e a alteridade (os orixás podem fazer 

muito mais do que pessoas, têm a capacidade de atravessar os mundos e os corpos). Por 

isso é preciso atentar para os contextos dessas relações e como elas são compreendidas 

pelos que as vivenciam e isto evidencia: 5) a necessidade de se pensar a formação de 

identidades encarnadas. 

Jenkins argumenta ainda que é preciso levar em conta que as interações (e, 

portanto, as identidades que se formam a partir delas) se dão entre sujeitos encarnados 

(2000: 10-11). O próprio senso de self – e mesmo o mundo social – estão assentados 

nessa característica básica. Mais ainda, o autor sustenta que uma certa unidade da vida 

pessoal existe – e coexiste com o constante fluxo, com a mudança – sustentada pelo 

próprio entorno incorporado em construções, monumentos, lugares e na própria 
                                                        
4 As análises que tratam os orixás como tipos de personalidade e os processos de auto-identificação com 
referência à assimilação desses tipos, acabam por permanecer neste nível e não aprofundam as 
conseqüências do pressuposto de que os deuses têm agência própria, mesmo quando afirmam que este é o 
ponto de vista dos “nativos” (PRANDI, 1991; SEGATO, 1995). 



existência corporal dos sujeitos (2002: 272 e 275 especialmente). Evidentemente a 

estabilidade encarnada no mundo físico e no corpo individual não evita as 

transformações, mas constitui sua própria base. Da mesma maneira, se enfatizo que os 

processos de auto-identificação com o Candomblé se dão em interações com outros, é 

como sujeitos encarnados que os indivíduos comparecem em tais relações. 

Não há qualquer problema na afirmação de que todo ser humano tem um suporte 

físico, corporal e que este é envolvido nas relações sociais, carregado de valorações. 

Também não é problemático admitir que tais avaliações socialmente posicionadas 

influenciam sobremaneira a identidade pessoal. No entanto, considerar apenas este lado 

da questão é o mesmo que considerar a pessoa como mero suporte de inscrições 

culturais. Análises que se mantêm apenas neste nível supõem uma série de dicotomias 

do tipo mente/corpo, representação/materialidade. Terminam por tratar o sujeito ora 

como objeto passivo das representações, ora como sujeito desencarnado, mas capaz de 

refletir sobre as próprias inscrições. De acordo com McNay, acentuar unilateralmente a 

dimensão das inscrições culturais sobre os corpos envolve o risco de se cair numa 

sobredeterminação do sujeito, em análises que, paradoxalmente, mantêm um pano de 

fundo voluntarista (1998: 97).  

Como ponto de coincidência entre o físico, o simbólico e o sociológico, o corpo 

é uma fronteira dinâmica, mutável. O corpo é o umbral através do qual a 

experiência do mundo vivida pelo sujeito é incorporada e compreendida e, como 

tal, não é puro objeto nem puro sujeito. Não totalmente objeto já que é o lugar de 

engajamento no mundo. Tampouco é totalmente sujeito já que há sempre um 

resíduo material que resiste à incorporação no esquema simbólico dominante. 

(McNay, 1999: 98). 

Com isso quero ressaltar que aquilo que podemos fazer, sentir, experimentar 

também são elementos relevantes da formação de identidades. No caso do Candomblé 

estas possibilidades estão diretamente ligadas ao que as entidades podem fazer e à 

participação dos adeptos nos momentos rituais. Não somente um aprendizado 

intelectual dos significados religiosos, mas também – e principalmente, podemos dizer – 

a presença no terreiro com as experiências diretas que proporciona participa da 

formação das identidades de seus adeptos. Embora processos reflexivos (as 

categorizações do “outros”, as narrações do “nós” e do “eu”) tenham evidente 

importância na análise de processos identitários, é preciso um certo cuidado para não 

enfatizá-los demasiadamente, perdendo de vista de que as interações ocorrem entre 



pessoas e divindades presentes a elas. Identidades não se dão apenas no plano 

representacional (o que impede a consideração dos sujeitos como agentes na atualização 

permanente dos significados atribuídos a suas identidades), mas principalmente no 

engajamento corporal no mundo e é, então, necessário nos questionarmos não apenas 

sobre o que os corpos “significam”, mas principalmente sobre o que eles “fazem” e, 

neste caso em particular, também o que as entidades fazem. Para isso é preciso procurar 

construir uma abordagem que busque integrar os diferentes níveis de análise 

mencionados, que procure manter uma visão interacional, levando em conta os aspectos 

reflexivos do processo identitário, a construção sócio-cultural de posições e valores e a 

existência fundamentalmente encarnada dos sujeitos no mundo.  

Em suma, é necessário tentar situar os sujeitos socialmente, mantê-los como 

agentes e não ignorar o caráter fluido e aberto das identidades. Ao mesmo tempo, é 

preciso manter as dimensões socialmente compartilhadas dos limites do mundo 

existencial dos sujeitos, sem esquecer que estes limites atuam nas disposições que 

carregam incorporadas. Para tanto, somos obrigados a reconhecer as especificidades do 

mundo vivido dos grupos particulares que investigamos e não apenas considerar os 

processos identitários do ponto de vista de suas características genéricas, pois eles não 

são indiferentes aos contextos culturais nos quais se desenrolam continuamente.  
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