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REFLEXÕES ANTROPOLÓGICAS SOBRE AS RELIGIÕES AFRO-SUL-

RIOGRANDENSES: BATUQUE, UMBANDA E QUIMBANDA 

ANTHROPOLOGICAL REFLECTIONS ON AFRO-SOUTH-RIOGRANDEN RELIGIONS: 

BATUQUE, UMBANDA AND QUIMBANDA 

REFLEXIONES ANTROPOLÓGICAS SOBRE LAS RELIGIONES AFRO-SUR-

RIOGRANDENAS: BATUQUE, UMBANDA Y QUIMBANDA 

Hendrigo Marques Gonçalves 

GONÇALVES, Hendrigo Marques. Reflexões antropológicas sobre as religiões Afro-sul-

riograndenses: Batuque, umbanda e quimbanda. Revista International Integralize Scientific. Ed.04, 

n.1, p. 08-17, Outubro/2021. ISSN/2675-5203 
    
RESUMO 

O presente artigo versa sobre as religiões Afro-sul-riograndenses (Batuque, Umbanda e Quimbanda). 
Pesquisando as suas características envolvendo as crenças, mitos, ritos e resistências no Rio Grande do 

Sul, igualmente, as diferenças relacionadas entre si. Além disso, serão analisados os  seus aspectos 

histórico-antropológicos e as suas relações no corpo social. 
Palavras-chave: religiões-Afro-sul-riograndenses; Batuque; Umbanda; Quimbanda. 

 

ABSTRACT 

This article deals with Afro-South Riograndian religions (Batuque, Umbanda and Quimbanda). 
Researching its characteristics involving beliefs, myths, rites and resistances in Rio Grande do Sul, 

also, the differences related to each other. In addition, its historical-anthropological aspects and its 

relations in the social body will be analyzed. 

Keywords: religions-Afro-south-riograndenses; Batuque; Umbanda; Quimbanda. 
 
ABSTRACTO 

Este artículo trata sobre las religiones afro-riograndianas del sur (Batuque, Umbanda y Quimbanda). 

Investigando sus características que involucran creencias, mitos, ritos y resistencias en Rio Grande do 

Sul, también, las diferencias relacionadas entre sí. Además, se analizarán sus aspectos histórico-

antropológicos y sus relaciones en el cuerpo social. 
Palabras clave: religiones-afro-sur-riograndenses; Batuque; Umbanda; Quimbanda. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 As religiões Afro-sul-riograndenses  têm histórias diferentes, mas  possuem raízes 

africanas que ora são permeadas por origens comuns, a posteriori com o desenvolvimento de 

cada uma delas tem-se as suas singularidades.  O Batuque surgiu em Rio Grande/Pelotas em 

meados do século XIX, a Umbanda iniciou em 1926 no R.S, na cidade de Rio Grande e a 

Quimbanda por volta de 1960 como dizem os estudos registrados no decorrer deste trabalho. 

(CORREA, 1988; MELLO, 1995 apud ORO, 2002). 

 O Batuque conhecido como Nação tem os “lados” ou nações e 12 orixás. (ORO, 

2002). A Umbanda é sincretizada com o catolicismo e o espiritismo Kardecista e (pretos 

velhos e indígenas). (CORRÊA, 2016). A Quimbanda, por sua vez, apresenta os elementos 

das  duas religiões anteriores com a linha de Exus e Pombagiras. (CORREA, 1998 apud ORO, 

2002). 

 Objetiva-se relacionar a Antropologia das religiões com as religiões Afro-sul-

riograndenses. Partindo, de pressupostos do estudo sobre seres humanos e a sua cultura 

analisando  aquelas  no que tange aos seus mitos, ritos, crenças, práticas religiosas, 
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resistências, entre outros aspectos. Trazer as suas diferenças sobre o que foi supramencionado, 

outrossim, as suas proximidades. Serão apresentadas as questões religiosas, sociais, culturais e 

históricas, após feito, realizar-se-á o entrecruzamento das três religiões  Afro  do Rio Grande 

do Sul. “O Batuque representa a expressão mais africana do  complexo afro-religioso gaúcho, 

pois a linguagem  litúrgica é yorubana, os símbolos utilizados são os da tradição africana, as 

entidades veneradas  são os orixás e há uma identificação às nações africanas [...]”. (ORO, 

2008, p. 12 apud MARQUES, 2015, p. 252).  

 

BATUQUE, UMBANDA E QUIMBANDA NO RS 

 Podemos citar as religiões de origem africana e a sua chegada no Brasil com 

suas  misturas. “Três grandes  grupos étnicos estão na origem dessas nações, o 

jeje  proveniente da região do atual Benin, o nagô  ou yorubá, vindos da atual Nigéria e parte 

do Benim e bantu, da Costa  ocidental sul da África, principalmente de Angola e Congo”. 

(NUNES, 2020, p. 171). Certifica-se a  “certidão de nascimento” em detalhes dos grupos 

étnicos advindos da África  para o Brasil. No que segue: “A cada um desses grupos étnicos 

corresponde uma língua, ainda usada liturgicamente: o Fon para os jejes, o Yorubá para os 

nagôs e o Kimbundo para os bantos.” (NUNES, 2020, p.  171). Fon, Yorubá e o Kimbundo 

línguas respectivas  dos jejes, nagôs e bantus como citado anteriormente. “Ademais, 

cultuavam prioritariamente, se bem que sempre exclusivamente, as divindades dos panteões 

de seus lugares de origem: Vodum para os jejes, Orixás para os  nagôs, Inkices para os 

bantus”. (NUNES, 2020, p. 171). As diferentes caracterizações de divindades, Voduns, Orixás 

e Inkices, na sequência, os primeiros estão para os segundos: jejes, nagôs e bantus. São 

levantados os dados sobre  a geografia, as etnias, as línguas nas suas diversidades e os seus 

contatos com o nosso país. Adiante, sobre  o RS ratifica-se: 

 

A diversidade étnica africana presente na região e as trocas culturais aqui praticadas 
entre esses grupos estabeleceram o predomínio étnico e linguístico banto e a 

supremacia religiosa sudanesa, que marcou como jeje-nagô (ewe-Yorubá) a 

organização inicial do modelo religioso do Batuque caracterizado pela sólida 

estrutura e articulação litúrgica e pela disciplina da formação de seus sacerdotes.” 

(TADVALD, 2016, p. 54).  

 

 

A pluralidade cultural efervescente  com a predominância étnico-linguística bantu e 

religiosa sudanesa (jeje-nagô), iniciando o Batuque na  sua organização  no Rio Grande do 

Sul. “Independentemente das ‘nações’, o Batuque do Rio Grande do Sul cultua 

fundamentalmente doze orixás, a saber: Bará, Ogum, Iansã (ou Oiá), Xangô, Oba, Odé/Otim, 

Ossanha, Xapanã, Oxum, Iemanjá e Oxalá, ordem esta mais diretamente relacionada à nação 

Cabinda”. (TADVALD, 2016, p. 55). O panteão do Batuque cultua os doze orixás, em todas 

as nações ou “lados” embora a ordem acima esteja ligado mais à nação Cabinda, como diz o 

autor. Se dirigindo para a fundação do Batuque no Estado (RS) registra-se:  

 
Quanto ao mito fundador do Batuque há duas versões correntes: uma que afirma  ter 

sido  ele trazido para o Rio Grande do Sul por uma escrava vinda de Pernambuco; e 

outra que não associa a um personagem, mas às etnias africanas que o 
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estruturam  enquanto espaço de resistências simbólicas à escravidão. (ORO, 2008, p. 

13).  

 

Temos uma reflexão sobre isso, registrando o depoimento de um pai de santo 

renomado do RS:  
Eram negros das mais variadas etnias já esposando uma religião que se não chegou 

pura no estados mais bem supridos a nós chegou ainda mais impura e mais cheia de 

misturas. A isso se soma outra  parte de negros que ingressaram no Rio Grande do 

Sul pelas fronteiras do Uruguai e da Argentina e cuja verdadeira identidade tribal 

nos é interiramente desconhecida. (PERNAMBUCO, 2019, p. 22).  

 

A fundação do Batuque no RS, como foi observado, tem duas vertentes 

explicativas,  uma relacionada com uma escrava oriunda de Pernambuco, outra que  conta 

sobre a contribuição dos africanos para a religião surgir no Estado gaúcho. Desse modo, 

simbolizando  a resistência contra a escravidão vigente, nota-se: 

 
A linha-mestra que caracteriza o Batuque é a presença de uma forte e efetiva 

herança tradicional africana, que se mantém apesar da longa convivência com uma 

sociedade  ocidentalizada e da repressão aberta e/ou velada de que  foi (e de certa 

forma continua sendo) vítima ao longo de sua história no Rio Grande do Sul). 

(CORRÊA, 2016, p. 68).  

 

O Batuque reserva grande força africanista nas suas realizações, mesmo tendo um 

forte teor de preconceitos de uma sociedade ocidentalizada e de muita repressão.  

Falando daqui para frente, da Umbanda e o seu aparecimento com as suas 

peculiaridades, temos a seguinte citação: “A primeira casa de Umbanda no Rio Grande do Sul 

foi também fundada na cidade de Rio Grande em 1926. Chamava-se ‘Reino de  São Jorge’ e 

foi fundada pelo ferroviário Otacílio Charão”. (ORO, 2002, p. 355-356). Nota-se o registro da 

primeira casa de Umbanda surgida aqui no RS, que foi em Rio Grande no ano de 1926 através 

de Otacílio, avançando no seu desenvolvimento espacial: “de Rio Grande a Umbanda foi 

trazida para Porto Alegre  em 1932 pelo capitão da Marinha  Laudelino de Souza Gomes, 

que  fundou  nesta capital a Congregação Espírita dos Franciscanos e de Umbanda existente 

até os dias atuais”. (ORO, 2002, p. 356). Então constata-se que partindo de Rio Grande a 

Umbanda foi para Porto Alegre, ampliando o seu espaço geográfico, durante 1932, como na 

passagem anterior foi afirmado, demonstrando a movimentação inicial da Umbanda pelo Rio 

Grande do Sul, do interior para a capital gaúcha. “São os menos africanizados e mais 

ocidentalizados, o componente católico é forte bem como de inspiração indígena e oriental”. 

(CORRÊA, 2016, p. 59). O registro é importante, se referindo sobre a Umbanda, suas 

singularidades e o sincretismo religioso.  

Eis aqui algumas diferenças nos rituais entre as três religiões em análise: 

“[...]porque  enquanto o batuque  cultua apenas orixás e a Umbanda caboclos e pretos-velhos, 

a Linha Cruzada reúne-os no mesmo templo cultuando, além deles também os exus e as 

mulheres míticas, as pombagiras, provavelmente originários da Macumba do Rio de Janeiro e 

São paulo”. (CORREA, 1998a: 48 apud ORO, 2002, p. 357). Começamos caracterizando o 

“lugar” da Quimbanda no sul do país, assim temos o seguinte: “A Linha Cruzada, ou 

Quimbanda, constitui uma das expressões  que compõem o Complexo afro-religioso gaúcho 

ao lado do Batuque  e da Umbanda”. (ORO, 2012, p. 557). Acabamos de apresentar o 
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cenário  religioso afro-gaúcho com os seus três seguimentos religiosos predominantes. Ainda, 

“Entre as três formas religiosas acima mencionadas a Linha Cruzada, ou Quimbanda, é a que 

detém hoje maior espaço de reproduções  e poder de atração social”. (ORO, 2012, p. 559). 

Verifica-se que a Linha Cruzada  atualmente, possui maior espaço e  prestígio na sociedade. 

Conclui-se sobre o universo teológico das religiões afro-sul-riograndenses, que a Linha 

Cruzada (Quimbanda) cultua as divindades das  duas anteriores, além deles, os Exus e as 

Pombagiras. (CORREA, 1998a, apud ORO, 2002). A citação ainda fala sobre a suposta 

influência da Macumba do RJ e SP. Sobre o “mundo social” e como este impactou nas 

mudanças das religiões em estudo no presente artigo, corrobora-se: 

 
De fato o batuque floresceu na segunda metade do śeculo XIX a adaptou-se às 

condições de um Rio Grande do Sul “tradicional”, eminentemente agrário, pois 
naquela forma religiosa a tradição regia a estrutura ritual com os orixás formando 

uma grande  família patriarcal. Os sacrifícios de animais não ofereciam problemas 

num estado pastoril e em uma Porto  Alegre onde havia ainda bairros “rurais”. As 

iniciações   podiam ser longas, pois as relações de trabalho eram ainda relativamente 

frouxas. Já a umbanda se instalou no RS na década de 30 num quadro social em 

que  a implantação  do capitalismo encontrava-se numa fase mais adiantada: a 

economia se monetarizava, iniciava-se  o processo de industrialização, já ocorria o 

êxodo rural. O tempo tomava nova dimensão. As pessoas centravam suas vidas em 

torno do trabalho. A Umbanda se adequou aos novos tempos; seus rituais não se 

prolongavam noite adentro, não faziam uso de tambores  e não realizavam 

sacrifícios de animais. Dessa forma, os fiéis podiam cumprir suas obrigações 
religiosas sem alterar o ritmo  do cotidiano, não se prejudicava o sono dos vizinhos e 

se levava  em conta a diminuição dos espaços para criar os a animais que além disso, 

se tornavam uma mercadoria cara.  A Linha Cruzada surgiu a partir da década de 60 

numa fase de consolidação  do capitalismo com o  consequente incremento de 

graves problemas, tais como desemprego, insegurança, doenças e frustrações. Neste 

contexto, a Linha Cruzada torna-se uma religião prática, pragmática, de serviço, que 

se especializa nas soluções  sobrenaturais de problemas. (ORO, 2002, p. 358-359).  

 

Torna-se fundamental fazer a análise conjuntural de tais religiões no seu nascedouro, 

para assim, chegar-se até a  sua compreensão global e societária. O contexto sulino de 

aparecimento da religiões afro-gaúchas nos mostra  que tais seguimentos tinham cada qual as 

suas  conjunturas socioeconômicas e político-culturais. Seguindo, que tais práticas foram se 

modificando de acordo, não só mas também, com  as transformações sociais.  

Podemos dizer que  dentre as religiões afro do Rio Grande do Sul, o Batuque é a que 

mais se aproxima da raíz africana pelas suas características, embora com o passar do tempo, 

houvesse um “branqueamento” nesse público em geral. Assim temos:  

 

[...] as religiões afro-brasileiras, especialmente em suas tendências mais africanas 

constituíram-se como religiões de uma etnia elas se transformaram hoje em religiões 

multiétnicas, frequentadas ou professadas por indivíduos oriundos de diferentes 

horizontes étnicos e de vários níveis sociais especialmente  por brancos de origem 

européia que foram socializados de acordo  com valores  sustentados pelo 
catolicismo, uma religião que até recentemente   condenou aquelas religiões  como 

“supersticiosas e heréticas”. (ORO, 1993, p. 78 apud MARQUES, 2015, p. 255). 

 

Fala-se da abertura cultural, classista e racial da religiões  de matrizes africanas, 

sincretizadas também com o catolicismo, que até certo ponto era dominante e excludente em 
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relação a tais religiões que  apresentam em seus rituais  algumas atividades que advém de 

ritos católicos.  

Em junho de 2012 um Pai de Santo de Porto Alegre: Cleon de Oxalá, juntamente de 

seu secretário Pai Eduardo de Xapanã, originários da Nação Cabinda, foram para a África em 

busca de suas origens e o desejo era ter uma porção de terra da Província de Cabinda em 

Angola, pelas palavras do Pai de Santo. (ORO, 2020). Pai Cleon fala, segundo ORO (2020, p. 

11): “da religião Cabinda o que tem está aqui. Da nação Cabinda o que tem está aqui. Os 

fundamentos estão aqui mesmo (...) Queira  ou não queira a nossa religião é aqui. Já está aqui 

há mais de um século”. Pai Cleon se refere  sobre a nação Cabinda, retratando de tal forma: “o 

que está aqui no Rio Grande  do  Sul, é o que temos de fundamentos religiosos”, que na 

África sobrou quase nada. Também pelo tempo que está aqui se estruturou de maneira 

consistente “há mais de cem anos”, aqui. Então, temos  a herança religiosa de Pai Cleon, 

vejamos: 

João Cleon Melo Fonseca nasceu em 1939 e se considera herdeiro de uma das mais 

prestigiadas nações  do Batuque, a Cabinda. Afirma ter sido iniciado nesta religião 

pela mãe Palmira Torres dos Santos falecida em 1968, a qual, por sua vez, foi 
iniciada por Valdemar Antônio  dos Santos, Valdemar de Xangô Camucá, 

considerado segundo Pai Cleon, “o rei da Nação Cabinda no estado do Rio Grande 

do Sul”. (ORO, 2020, p. 2). 

 

Pai Cleon de Oxalá descende na religião do Batuque da nação Cabinda, tendo como 

mãe-de-santo Palmira Torres  dos Santos e como vô-de-santo Valdemar de Xangô Camucá, 

no seu relato este sendo o rei dessa nação aqui no RS. É muito importante sabermos  a 

linhagem religiosa de um dos mais importantes líderes religiosos do Rio Grande do Sul, o 

primeiro citado nessa passagem supra, outrossim, a origem da nação Cabinda aqui no Estado.  

Os mitos africanos têm uma relação geral com a definição sobre a mitologia e a 

antropologia:   

 
Os mitos contam-se entre os objetos mais antigos e mais famosos  da antropologia 
das religiões. De todos os sistemas de representação, os mitos foram os que 

mais  captaram a atenção dos antropólogos, pela simples razão de que, supostamente 

abrem a porta ao conhecimento das cosmologias e das “visões de mundo” 

dos  povos antigos ou exóticos. (OBADIA, 2011, p. 102). 

 

 Os mitos como porta de entrada para outros aspectos, bem como, as  áreas de 

conhecimento e de pesquisas. Trata-se de culturas antigas com suas contações e histórias de 

tempos primordiais. Do caos à ordem, do surgimento ao desenvolvimento de tudo na visão 

mitológica. Temos por outro lado, “a feitiçaria exprimi-se  em contexto de ‘não-estrutura’ 

(...)”. (DOUGLAS, 1992, p. 19 apud OBADIA, 2011, p. 109). No sentido de que não se 

estabelece via de regra pela “ordem da sociedade”, podendo sim servir de contra ordem, 

lembram-se as religiões Afro aqui no Brasil no período colonial e na contemporaneidade. 

“Em finais do século XIX oprimidos pelo poder dos Brancos, algumas tribos Indias da 

América do Norte (em especial os Painte conceberam um plano de sublevação”. (Mooney, 

1965 apud OBADIA, 2011, p. 110). Povos que se rebelaram contra o poder dominante, nesse 

caso  tribos  Índias.  
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Quando se refere: “Com efeito, toda comunicação de uma experiência religiosa- seja 

ela experiência de uma comunidade ou dependa da união mística- só pode se basear na 

linguagem”. (MESLIN, 2014, p. 224). A relação estabelecida entre a linguagem  e a 

comunicação de uma determinada religião é estrutura para se fundamentar, através da 

linguagem onde tudo acontece (linguagem verbal, não-verbal, discurso imagético, danças, 

rituais, transe, mitos, corpos, etc. Todo o seu  conjunto está ligado, nesse caso, com as 

religiões Afro-brasileiras nas suas relações intra e inter-religiosas. Seguindo: 

 
A religião dá um passo além. Ela invoca não só o que está “abaixo” da vida e 

da  cultura humana (a  natureza), mas também o que está “acima” da cultura humana 

e o sobrenatural. Assim podemos reafirmar a proposta de Sahlins de incluir a 

culturalização da sobrenatureza e a sobrenaturalização da cultura. (ELLER, 2018, p. 

218). 

 

Toda a complexidade do que é natural, cultural e sobrenatural envolvido numa 

organização  maior proposta por Sahlins, tratando de cultura e sobrenatureza  e vice-

versa.  Sobre a corporalidade nos processos religiosos, apresentam-se: 

 

As mentes, as emoções e os  corpos não podem, portanto, ser separados em nossa 
consideração do comportamento religioso e moral. o comportamento corporal  é 

uma fonte e expressão da experiência de solicitude moral. Ficar de pé, sentar, 

vestuário etc. Constituem uma das dimensões da experiência corporal. Escarificação, 

circuncisão, tatuagem, joias, pinturas. Corporal e outros   adornos estão entre as 

formas usadas  para que o próprio corpo se torne um objeto religioso e para produzir 

no corpo condições e orientações religiosas. (ELLER, 2018, p. 222).  

 

 

O corpo como trânsito de mitos, ritos, práticas religiosas e místicas. A imensa 

referência, a  ligação do corpo e como tudo isso acontece, inclusive no transe nos rituais afro. 

E isso posto, deve-se pensar sobre a relação de dominação e resistência entre as diversas 

religiões do mundo. Como exemplo temos, o cristianismo e a sua dominação, de religião 

relegada, para uma matriz mundial político-religiosa poderosa e proprietária de terras e bens. 

Sendo, contudo, a grande senhora feudal da Idade Média. “Na verdade, só quando o 

cristianismo se expandiu amplamente em todas as camadas sociais  do mundo romano quando 

lhe  assimilou a cultura e encontrou uma situação privilegiada no Estado a partir de 

Constantino, não como religio entre outras, mas como a única religião verdadeira. (MESLIN, 

2014, p. 31). Configura-se a história do cristianismo até a sua ascensão político-religiosa, de 

práticas subalternas e perseguidas pelo Império Romano para depois se tornar religião oficial 

do Estado Romano. Até hoje muitos se auto-denominam como católicos-apostólicos-romanos, 

mesmo sem saber o que  significa.  Enfim,  a religião dita universal, com base em doze 

apóstolos de Cristo e originária de Roma Imperial.  

As religiões africanas sendo a dos escravizados do período colonial na América, a 

partir do século XVI, desempenharam um papel de resistência ao jugo dos três “Ms”: 

Mercadores, Militares e Missionários somados aos três “Ps”: Pau, Pão e Pano. Consolida-se a 

resistência até os dias atuais nesse viés religioso, dessa estrutura colonial e racista, por  tudo 

que já foi dito. É pertinente apontar sobremaneira, caso contrário concorda-se-ia, com a ótica 

do racismo individual, como nos mostra o próximo trecho: “Sob este ângulo não haveria 



 

 

Florianópolis, Ed.4, n.01, Outubro/2021 - ISSN/2675-5203 
14 

sociedades ou instituições racistas, mas indivíduos racistas, que agem isoladamente ou em 

grupo”. (ALMEIDA, 2020, p. 36). Racismo individual sem estruturas ou instituições, como se 

fosse algo  partindo do pessoal contra negros e negras, até ocorre, mas não é somente tal. 

Portanto, devemos ir além.  “Assim detêm  o poder os grupos que exercem o domínio sobre a 

organização política e econômica da sociedade”. (ALMEIDA, 2020, p. 40). Prosseguindo na 

reflexão surgem os poderes políticos e econômicos na sociedade com  suas contradições, 

disputas e exclusões. “Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam 

responsabilizados, o olhar espiritual sobre as relações sociais nos leva a concluir que a 

responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade deixe de ser uma máquina 

produtora de desigualdade racial”. (ALMEIDA, 2020, p. 51). Permite-se chegar na conclusão 

que o aporte jurídico não basta para darmos conta disso.  São as estruturas que devem ser 

transformadas.  Na passagem que segue  do autor: 

Em certa medida, a tolerância religiosa não é diferente do mito da democracia racial 
da cordialidade brasileira  do mito que  diz que  somos todos iguais e do mito que 

diz  “Deus é um só e somos todos filhos do mesmo Deus”. A própria tolerância nega 

todos estes mitos, pois se de fato fôssemos todos iguais social, histórica, econômica 

e  culturalmente ninguém precisaria se tolerar. (NOGUEIRA, 2020, p. 59). 

 

Conforme a referência, a tolerância não pode ser parâmetro para discutirmos as relações 

raciais. Seria o caso de suportar alguém, o caminho a trilharmos? Como registrou certa vez o 

filósofo e psicanalista Slavoj Zizek, num de seus vídeos do youtube, cita-se: “Martin Luther 

King nunca falou nos seus discursos em tolerância” , seguindo; “Imaginem vocês se uma 

feminista diz hoje que deseja ser tolerada”. Beira o absurdo alguém dizer que objetiva ser 

tolerado como disse o intelectual esloveno.  Nesse arcabouço encontra-se também o racismo 

religioso (NOGUEIRA, 2020). Por isso: “Na verdade, a sacralização por meio do abate 

animal é um gesto de manutenção das relações entre as forças visíveis e invisíveis da natureza 

enquanto uma única comunidade. Nesse momento temos o axé-força vital-reforçado, 

restaurado, ressignificado”. (NOGUEIRA, 2020, p. 100). A morte de animais para os rituais é 

um momento de trânsito entre o mundo sensível e as forças invisíveis, como lemos. 

Complementando, várias religiões têm o sacrifício animal, mas os  animais imolados nesses 

rituais afro possuem um peso único de críticas, ou seja,  incomoda muita gente. O churrasco 

dominical, o sacrifício de Cristo, e o seu sangue  representado no vinho, além disso a 

Mitologia Grega com a luta de Deuses odiosos, ciumentos  e raivosos que fascina boa parte 

do mundo, vão muito bem obrigado, exemplificando: Hermes, “equivale” a Exu, que é visto 

negativamente entre outros exemplos, somente na Mitologia Africana. 

Buscando em entrevistas o autor infra referido, constituiu o artigo que fala a partir dez 

agentes religiosos do RS que já partiram, nos trazendo as suas posições sobre as religiões 

afro-gaúchas:  

 

Em suas considerações sobre o campo afrorreligioso gaúcho de seu tempo, os pais 

e  mães-de-santo entrevistados mostraram-se críticos em relação a algumas 

mudanças em curso, tais como: a rapidez da iniciação, ou aprontamento de um filho-
de-santo, a mercantilização e a espetaculização da religião, a preeminência da Linha 

Cruzada, ou seja, do culto aos Exus e às pombagiras, em detrimento do batuque. 

(ORO, 2014, p. 93). 
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Os líderes entrevistados não se contemplavam com o que acontecia aqui no RS, pois a 

feitura do filhos-de-santo passou a ser muito superficial. Outra discussão sobre o Batuque ser 

deixado de lado em função da Linha Cruzada, tornando-se mercantilizada.  

Sobre tal perspectiva no trecho a seguir um pai-de-santo é citado: 

 

Segundo pai Pernambuco, ‘a esnobação’ inicia na aparência pessoal, pois 
‘o  modesto uniforme branco e a roupa de chita deu lugar a vestimentas chamativas, 

com brilhos, rendas, paetês, muito luxo’. O mesmo sacerdote repete uma frase muito 

difundida no meio batuqueiro gaúcho, que reforça o saber  e a simplicidade do 

agentes religiosos do passado , em detrimento dos atuais. Diz ele “os antigos faziam 

chover com uma pomba, hoje nem com um boi”.  (ORO, 2014, p. 96). 

 

Virou em alguns momentos ostentação de roupas, com mais  aparência que muitas 

vezes o fundamento afro-religioso básico. Sobre a nações e suas linhagens, temos abaixo: 

 

A realidade é que, hoje, os nomes das nações  são apenas rótulos utilizados talvez 
para marcar a origem dos fundamentos e não estes na sua pureza original. Por isso, 

temos visto associações até mesmo impossíveis para designarem os lados das mais 

variadas casas, tais como: jeje-ijexá, cabinda-oió, oió-jeje e cabinda-jexá. A 

explicação é a de que os seus antepassados cultuavam uma nação e os atuais, a tendo 

trocado também conservam a designação antiga em respeito aos ancestrais. 

(PERNAMBUCO, 2019, p.40).  

 

As nações muitas vezes mantêm o nome para ter o respeito com os seus ancestrais, 

mas têm mudanças que se realizam nos chamados “lados” do Batuque. Como exemplo temos 

a cabinda-jexá entre outros. 

 Passando para os conflitos religiosos e policiais, cita-se o fundador da Umbanda em 

Rio Grande (1926)  e as controvérsias inter-religiosas: 

Otacílio recebia o Caboclo Vira Mundo e o Preto Velho Girassol, entidades 

espirituais que dirigiam a casa. Além,  da perseguição policial a uma doutrina que 

era encarada como feitiçaria, ele teve que  enfrentar a reação contrária, não apenas 

dos Kardecistas que não concordavam com a  ritualística, como também a dos 
africanistas que não concordavam com o não uso do sangue animal. 

(PERNAMBUCO, 2019, p. 46). 

 

Diferenças de percepções e contradições entre os seus opositores, sendo confrontado 

pela polícia , além disso, com africanistas que reprovavam a não utilização de sangue animal 

nos rituais. Correlacionando o autoritarismo com a relativização que não houve, apresenta-se: 

“Nossa pesquisa terá por objetivo, em primeiro  lugar as sociedades onde o mito é-ou foi até 

recentemente- ‘vivo’ no sentido de que fornece os modelos para a conduta humana, 

conferindo, por isso mesmo, significação e valor à existência”. (ELIADE, 1972, p. 6). O mito 

como base principal da existência servindo como modelo de ações humanas, propondo talvez 

uma ética através da mitologia, o autor? Sigamos: 

 
(...) o mito conta uma história sagrada; ele relata um acontecimento ocorrido no 

tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em outros termos, o mito narra 

como, graças às façanhas  dos Entes Sobrenaturais uma realidade passou a existir, 

seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie 

vegetal, um comportamento humano, uma instituição. (ELIADE, 1972, p. 9).  

 
Do início tudo era o caos, eis que o mito nos apresenta a narrativa do surgimento de tudo, trazendo a 
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compreensão aos povos sobre o seu paradeiro no mundo (a cosmologia geral). “Acrescentemos que, 
nas sociedades em que o  mito ainda está vivo, os indígenas distinguem cuidadosamente os mitos- 
histórias verdadeiras- da fábulas ou contos que chamam de histórias falsas”. (ELIADE, 1972, p. 11). 
Acontece a distinção feita pelos indígenas sobre o mito que para eles é verdadeiro, do que é falso 
(fábula ou contos).  Diferentemente da maneira como algumas pessoas encaram os mitos sendo 
mentiras, até mesmo “coisas sem sentido”, para os nativos e antropólogos a discussão se  dá de 
outro modo.  “Por outras palavras, um fato espiritual pressupõe o ser humano integral, isto é, e a 
entidade fisiológica e o homem social e o homem econômico, e assim por diante. Mas todos esses 
condicionamentos não chegam para esgotar por si sós, a vida espiritual”. (ELIADE, 1979, p. 32). 
Defendendo que  a vida espiritual é mais  complexa , pressupondo o ser humano na sua totalidade se 
relacionado com os fatores econômicos, sociais e  fisiológicos. “Todo o microcosmos, toda a região 
habitada tem aquilo a que poderia chamar-se um ‘centro’, isto é um lugar sagrado por excelência”. 
(ELIADE, 1979, p. 39). Na mitologia em geral sempre tem um centro de tudo, sendo este, um lugar 
sagrado (centro irradiador) onde estariam os Deuses. Nas religiões afro-brasileiras é o céu- Orum 
como centro  e a terra- Ayé. “Estamos em presença de uma geografia  sagrada e mítica  a única 
efetivamente real e não de uma geografia profana ‘objetiva’, de certo modo abstrato e não essencial 
construção teórica de um espaço de um mundo que não se  habita e que portanto não se conhece.” 
(ELIADE, 1979, p. 39). A localização  geográfica do sagrado e do mítico, discernindo-a de uma 
geografia objetiva, elencando aquela como real e não esta. É revolucionária a afirmação de ELIADE 
(1979), pois dizer que  verdadeiro  é o lugar do sagrado e mítico, em contraponto ao mundo que 
pensamos conhecer e que não conhecemos coisa alguma, sobre isso,  diriam os matemáticos e os 
físicos: ele fez um giro de 360°. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo final do artigo sobre a religiões afro-gaúchas, se fazem necessárias e 

possíveis várias conclusões. Primeiro de suas singularidades ritualísticas, históricas e com os 

seus panteões mitológicos, assim, contextos diferentes de surgimento. Não há unanimidade 

entre os próprios afro-religiosos Pais de Santo, sobre a aceitação da Quimbanda e a sua 

modernização, levando os fundamentos muitas vezes superficialmente, na fala deles. Mas, não 

apresentaram-se  somente diferenças, como também semelhanças, por exemplo: as 

resistências contra o preconceito religioso e racial.  

Contudo, das religiões apresentadas, o Batuque é a mais africanizada, a Umbanda 

mostrou-se a mais sincretizada, com o catolicismo, o espiritismo, os indígenas e os pretos-

velhos. A Quimbanda apresenta-se sendo a mais moderna de todas e com maior crescimento 

de prestígio social em função dos problemas atuais e possíveis soluções, basicamente com 

Exus e Pombagiras (Exus femininos). (CORREA, 1998 apud ORO, 2002). 

A linguagem Yorubana, pode-se dizer que é um elo muito forte no Batuque, já o 

português é utilizado na Umbanda. Nos mitos  foram trazidos  traços comuns, tais como: 

sempre têm um centro (ELIADE, 1979), a linguagem é essencial, com os seus rituais para a 

prática afro-religiosa, sempre retrata o início de algo (mundo, céu, terra, água, ar, fogo, vida, 

tempos primordiais) etc. Os orixás como parte da natureza, outras entidades que nasceram e 

tiveram uma vida, para depois  serem venerados. 

Finaliza-se trazendo a pertinência de não ser tolerado, ou suportado, mas  sim 

reivindicar  o espaço devido (NOGUEIRA, 2020). Sendo religiões afro-brasileiras de lutas de 

povos  escravizados, que se contrapuseram  às dominações de qualquer natureza, sendo o 
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vínculo religioso muito forte para tais ações.  Há muito tempo a historiografia percebe  essas 

religiões como pontos de resistências nas contradições da sociedade. Portanto, entenda-se 

como relações sociais de dominação e resistência. 
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RESUMO       

O presente artigo tem  como objeto de pesquisa a Antropologia Digital, no seu conteúdo teórico-
metodológico relacionando-a com a Antropologia straussiana, a Semiologia (Saussure  e Barthes), 

tendo como objetivo interligar o que foi exposto anteriormente com as religiões Afro-Sul-rio-

grandenses. Contudo, verificar os desdobramentos  analíticos das questões que são inerentes aos 
estudos relacionais de tais arcabouços apresentados. 

Palavras-chave: Antropologia Digital; Semiologia; Religiões Afro Sul-rio-grandenses.   

 

ABSTRACT 
The present article has as its research object Digital Anthropology, in its theoretical-methodological 

content, relating it to Straussian Anthropology, Semiology (Saussure and Barthes), aiming to 

interconnect what was previously exposed with the Afro-South- people from Rio Grande do Sul. 
However, to verify the analytical consequences of the issues that are inherent to relational studies of 

such frameworks presented. 

Keywords: Digital Anthropology; Semiology; Afro-Southern Rio Grande do Sul religions. 
 

ABSTRACTO 

Este artículo tiene como objeto de investigación la Antropología Digital, en su contenido teórico-

metodológico, relacionándola con la Antropología Straussiana, Semiología (Saussure y Barthes), 
buscando interconectar lo anteriormente expuesto con los afro-sur-pobladores de Rio Grande do Sul. . 

Sin embargo, para verificar las consecuencias analíticas de las cuestiones que son inherentes a los 

estudios relacionales de dichos marcos presentados. 
Palabras clave: Antropología digital; Semiología; Religiones afro-sureñas de Rio Grande do Sul. 

 
INTRODUÇÃO 

A Etnografia digital, virtual, Netnografia, Antropologia on-line e digital 

apresentam  algumas  das nomenclaturas que  existem  sobre esse campo de pesquisa na 

Internet por meio de tablets, computadores, smartphones, chromebooks, e notebooks. Há a 

discussão do que é virtual não teria relação com o real, off-line e on-line seriam as limitações 

de situações.  O termo digital seria mais amplo, pois  não se oporia ao real, somente seria o 

campo digital, mas fazendo parte da realidade. Onde grupos humanos interagem uns com os 

outros em plataformas digitais. No artigo desenvolvido aqui, opta-se pelo termo Antropologia 

Digital de (HORST e MILLER, 2015). Ratifica-se: 

 
A força de nosso livro Antropologia Digital é que ele não duela com essas 

diferenças e sim se concentra em pensar adiante sobre elas, em como podemos 

teorizar esses novos ambientes digitais. Propomos seis perspectivas teóricas em 

nossa introdução para esse volume. Por exemplo, o jeito que o digital abrange tanto 
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o particularismo quanto a universalidade da vida moderna; o modo com que 

definimos o digital usando o reducionismo do código binário; e como podemos 

refutar essa ideia de separação entre esses dois polos, mantendo nosso holismo 

metodológico. (MILLER, 2015).  
 

São campos abertos ou privados que pedem autorizações para entrar e públicos sem 

essa necessidade. Com a contribuição a seguir há outra definição: 

 
Hine, uma das primeiras pesquisadoras que se dedicaram a analisar as interações 
sociais em comunidades virtuais problematizando a utilização do método 

etnográfico nesses ambientes, opta por utilizar o termo “etnografia virtual”, 

publicando  livro homônimo (Virtual Etnography) em 2000. (POLIVANOV, 2013, 

p. 3).  
 

 Em tempos de Pandemia, houve uma corrente muito forte de pesquisas nesse meio 

digital (internet). A questão é amarrar conceitual e analiticamente, nesse caso o 

método  netnográfico e antropológico  (etnográfico), a Semiologia, além disso, as religiões 

Afro Sul-rio-grandenses. 

Abordar-se-á a Antropologia estrutural de Levi-Strauss, Estruturas Elementares de 

Parentesco, as Mitológicas com os mitos antigos. Por sua vez, a Semiologia com o signo 

composto por  significante (imagem acústica) e significado (conceito). (SAUSSURE 2006). 

Barthes com os mitos modernos com sua obra Mitologias. Relacionando-se com as religiões 

Afro no Rio Grande do Sul, através das redes sociais, mitos antigos e mitos modernos, como 

referido na passagem anterior. Há o fortalecimento e a  resistência contra o preconceito e o 

silenciamento.  

 

CYBERESPAÇO, SEMIOLOGIA E AFRORRELIGIOSIDADE 

 

Inicia-se sobre a  metodologia no cyberespaço, assim temos no  exposto a seguir: o 

espaço na internet oferecendo subsídios ao campo de pesquisa, bem como, as suas revisões 

tratando do que as pessoas fazem nesses ambientes como fonte de investigação científico-

metodológica. Vejamos: 

 

Uma vez que pensemos o ciberespaço como um lugar onde as pessoas fazem coisas, 

nós podemos começar a estudar  exatamente o que é que elas fazem e porque nos 

seus termos,  elas o fazem. No entanto, assim como com todas as metodologias, 

mover a etnografia para um ambiente online tem envolvido algumas  reexaminações 
do que a metodologia implica. (HINE, 2000, p. 21 apud POLIVANOV, 2013, p. 8).  

 

Especificando a atuação de pesquisa, abaixo o Facebook como rede social  de 

comunicação e trocas culturais entre os seus usuários afrorreligiosos, fazendo com 

que  utiliza-se tal meio para estudos. Ratificando-se:  

 

Ao escolher o Facebook como espaço de interação e partilha de saberes tradicionais 

presentes nos terreiros de Candomblé  meu compromisso  foi aproveitar uma 

rede  social que já faz parte do cotidiano dos atores sociais  da pesquisa, 
proporcionando assim,  interações entre os participantes da pesquisa e ampliando o 

que eles as também já exercitam: a rede comunitária. (BORGES, 2017, p. 230).  
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“Decisões  acerca dos métodos de pesquisa de campo, instrumentos, cronogramas e 

períodos de coleta de dados são orientados por princípios e respondem a necessidades 

identificadas pelo etnógrafo no campo de pesquisa”. (MERCADO, 2012, p. 171). O 

pesquisador da etnografia deve, conforme a  afirmação, na pesquisa  (antes e durante) 

buscar  os meios apropriados. “A transparência dos dados coletados exige  do pesquisador a 

construção de registros explicativos dos procedimentos  e decisões tomadas no  curso da 

análise de conteúdo”. (MERCADO, 2012, p. 180). O método deve estar bem sustentado na 

coleta de dados, para apresentar através de registros as explicações na etnografia. Falando de 

afrorreligiosidade, quais seriam esses conteúdos, levantamentos antropológicos, uma 

metodologia que possibilitasse o alcance de respostas   para as perguntas de pesquisas 

elaboradas? Algumas respostas são necessárias: ter em mente toda a ancestralidade, com as 

suas Mitologias,  rituais milenares, visões de mundo, panteão, as suas relações com o 

cotidiano local, nacional e internacional, sincrônica e diacronicamente, o racismo 

existente  contra os povos de matrizes africanas, as relações de parentesco nas famílias de 

santo, dito isso, observando o espaço digital como espaço de construção inerente e 

constituinte do real, sem dicotomias do que é real ou não (MILLER, 2015), pois os grupos de 

redes sociais são desenvolvidos e interrelacionados por seres de verdade (carne e osso). 

Obviamente mediados pelas Tecnologias de Informação (TI).  

“Fragoso, Recuero e Amaral (2011) nomeiam de insider o pesquisador inserido no 

ambiente de pesquisa, em contato direto com os sujeitos participantes”. (SOARES; 

STENGEL, 2021, p. 3). O pesquisador que interage durante a pesquisa, como integrante ativo 

do grupo  em estudo, mantendo relações com os demais componentes. Seguindo: 

 
Já o lurker adota como postura o ato de ficar à espreita na medida em que o 

pesquisador apenas observa silenciosamente determinado grupo social com o 

objetivo de intervir o mínimo possível em suas práticas- postura peculiar do 

etnógrafo, que inclui participar, observar e descrever, mesmo que não seja visto, ou 

reconhecido pelos pesquisados. (BRAGA, 2007 apud SOARES; STENGEL, 2021, 

p. 3).  

 

O lurker (observador)  que não participa interagindo ativamente nas comunidades 

digitais, somente observando com interferência mínima. Há a comparação com o etnógrafo 

que participa, observa e escreve, como dizem os autores. Avançando nessa reflexão: “Ainda 

como  lurker (observador) o pesquisador pode optar também por se identificar e informar aos 

participantes sobre a realização de sua pesquisa sem no entanto, se manifestar dentro do 

grupo”. (POLIVANOV, 2013 apud SOARES; STENGEL, 2021, p. 3). Pode ainda, ele 

informar sobre a sua pesquisa aos integrantes do grupo. “Estudos específicos sobre o FB ainda 

pouco figuram ou se sobressaem no campo  acadêmico, embora o site seja constantemente 

monitorado por analistas e pesquisadores. Antes de adentrarmos nas análises  vale mencionar 

alguns dados. (PEIXOTO, 2014, p. 226). Cita-se os estudos incipientes no Facebook e que 

ainda podem surgir em termos  de pesquisa. Agora, citando no contexto amplo, notifica-se o 

seguinte: 
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Como diz (PEIXOTO, 2014, p. 233) houve o Manifesto Tecnorrealista de 1998 

conforme assim temos: A tecnologia não é neutra e segue as inclinações sociais, 

políticas e econômicas existentes na sociedade [...] a Internet é revolucionária, mas 

não utópica [...] a informação não é conhecimento[...] (RÜDIGER, 2011, p. 252).  

 

Eis que no ano de 1998, em plena era Neoliberal globalizante (era da internet 

denominada por alguns), 150 anos depois do Manifesto Comunista (1848) feito  por Marx e 

Engels, surge o Manifesto Tecnorrealista falando da não-neutralidade da tecnologia e seus 

condicionantes. De tal modo, discernindo informação de conhecimento, 30 anos depois de 

1968, ano de transformações no nosso planeta.  

 
A semiologia deslocou-se depois disso coloriu-se diferentemente, embora 

conservando o mesmo objeto político-pois não existe outro. Esse deslocamento fez-

se porque a sociedade intelectual mudou quando mais não fosse pela ruptura de maio 

de 1968. (BARTHES, 1977, p. 31).  
 

As mudanças da Semiologia em função da sociedade intelectual face ao Maio Francês 

(1968), com a reivindicações de estudantes e trabalhadores pelas transformações na França e 

no mundo que começaram em Nanterre naquele momento. 

Tratando-se sobre  as maneiras de olhar as sociedades, do etnógrafo: “[...] olhá-la com 

outros olhos, com olhos de um estrangeiro em busca de significados” (TRAVANCAS, 2009, 

p. 100 apud ARAUJO; VASCONCELOS 2011, p. 2). As realidades analisadas, ao ver com 

estranhamento e distanciamento, mirar de longe (admirar) para se chegar aos objetivos 

propostos. Buscando responder as problematizações e confirmar ou não as hipóteses de 

pesquisa no final do estudo. Correlacionando no presente artigo com  o ambiente digital, 

apresenta-se,  uma proposta inicial de Pierre, precursor no fim de década de 80 do século 

passado com tais estudos digitais: 

 
Ele vai discutir os processos de virtualização e elencar as características marcantes 

desta modalidade de existência, destacando  a virtualização do corpo do texto da 

economia, novas constituições- do sujeito e do objeto e a desterritorialização 
descritas em uma época que a Internet , ainda engatinhava. (LÉVY, 1996, apud 

ARAUJO; VASCONCELOS, 2011, p. 3).  

 

Refere-se ao autor Pierre Lévy, quando não existiam trabalhos sobre a rede mundial de 

computadores, este já apontava para o horizonte digital principiante. A colaboração sequente 

reforça a pertinência da temática :  

 
A partir da inserção do pesquisador na comunicação mediada por computador para a 

observação e investigação de práticas culturais e de comunicação, troca-se  o campo 

não por um ‘não-lugar’ como aferia Augé  (1994) nos anos 90, mas por um território 

contíguo ao off-line que tanto constitui um meio de comunicação, um ambiente de 

relacionamento e um artefato cultural [...] (AMARAL, NATAL et al, 2008, p. 36 

apud ARAUJO; VASCONCELOS, 2011, p. 3). 
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Não se trata aqui como  foi corroborado, de um “não lugar”, muito antes pelo 

contrário. Se constituindo como lugar de acontecimento e de relações culturais no  ambiente 

on-line,  dos agentes sociais numa espaço que co-existe com o off-line. Sigamos: 

 
A etnografia virtual proposta por Hine guarda algumas semelhanças importantes 

com a etnografia tradicional. Pesquisando a comunidade de um laboratório de 

pesquisas ela ganha acesso ao fórum de discussão do grupo (sua entrada em campo e 

a um ambiente de conversa e chat) que foi desenvolvido como aplicação profissional 

a partir de um programa para roleplaying games online, um MOO 
(Multiuserdungeon, object oriented). (ARAUJO; VASCONCELOS, 2011, p. 4).   

 

A intervenção nas salas de conversa se assemelhando   com a etnografia tradicional, 

citando C. Hine. Não são universos completamente opostos ou contraditórios, como fica 

evidente. São instrumentos diferentes, mas que respondem aos questionamentos com as suas 

peculiaridades. Antes disso é válido optar pelo termo contradições, no que diz respeito ao 

societário e ao classista em termos socioeconômicos e político-culturais. Outrossim, estruturas 

semiológicas, linguísticas e antropológicas. Como presentificados: 

 
Portanto, não há por que  dúvidar da eficácia de certas práticas mágicas. Porém ao 

mesmo tempo percebe-se a eficácia da magia implica a crença na magia que se 

apresenta sob três aspectos complementares: primeiro a crença do feiticeiro na 

eficácia de suas técnicas; depois a do doente de que ele trata ou da vítima que ele 

persegue no poder do próprio feiticeiro; e finalmente, a confiança e as exigências da 
opinião coletiva,  que formam continuamente uma espécie de campo de gravitação 

no interior do qual se situam as relações entre o feiticeiro e aqueles que ele enfeitiça. 

(Strauss, 1957, p. 182).   
 

Strauss fala do que envolve a crença dos feiticeiros em si mesmos, como exemplo, eu 

cito: Xamãs, Pajés, Batuqueiros, Umbandistas, Quimbandeiros, etc. Relacionando de tal 

modo, como ocorre a crença das pessoas as quais eles atendem, neles também. 

Posteriormente, o entorno coletivo deve consolidar a crença no feiticeiro e ao seu  feitiço. A 

eficácia estaria submetida nessas relações segundo o antropólogo francês explica. “Para um 

crente, essa igreja faz parte de um espaço diferente da rua onde ele se encontra. A porta que se 

abre  para o interior da igreja significa de fato, uma solução de continuidade”. (ELIADE, 

1956, p. 19). Existe através deste autor, o confronto entre o sagrado e o profano, apresentando 

a simbologia da igreja na vida de um crente. “Assim acontece em numerosas religiões: o 

templo, constitui por assim dizer, uma abertura para o alto e assegura a comunicação com o 

mundo dos deuses”. (ELIADE, 1956, p. 19). Comunicação entre o céu e a terra, o mundo 

divino e o mundo material em vários seguimentos religiosos. “O Mundo (quer dizer o ‘nosso 

mundo’) é um universo no interior do qual o sagrado já se manifestou e onde, por 

consequência, a rotura dos níveis tornou-se possível e se pode repetir.” (ELIADE, 1956, p. 

21). O nosso mundo que foi projetado a partir de um modelo universal do sagrado, como diz a 

citação, possibilitando a repetição do religioso, tornar a ser e reencontrar-se com o sagrado 

primordial. O pai da Antropologia Moderna é citado, pelo que se observa, no que tange ao 

modelo estrutural e  suas características: 
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Enumera então as quatro condições para que um modelo de  análise  dos fatos 

sociais possa receber o nome de “estrutura”: uma estrutura deve ter um caráter 

sistemático; ela deve pertencer a um grupo de transformações; qualquer modificação 

de um de seus elementos deve produzir efeitos previsíveis. Ela deve poder dar conta 

de todos os fenômenos observados. (STRAUSS, 1996, p. 34 apud DEKENS, 2018, 

p. 130).  
 

Se conceitua o que é estrutura, partindo de um sistema relacionado com as 

transformações que trazem modificação de uma parte no todo, por fim deve dar conta de 

amplo contexto. Os precursores da Semiologia e da Antropologia Estrutural, propriamente 

ditas, são próximos nas suas cosmovisões. Abaixo confirma-se: 

 
A relação de Lévi-Strauss com Saussure é de outra ordem. Duas ideias são 

aqui  essenciais: a primeira, comum a Boas e a Saussure é com certeza a dimensão 
inconsciente da estrutura  linguística; a segunda, mais claramente  saussuriana, é a 

tese de acordo com a qual o material linguístico é um sistema, e não um ser 

desprovido  enquanto tal, de significação intrínseca. Para usar os termos de próprio 

Saussure: a relação entre o significante (a imagens acústica) e o significado 

(conceito) não pode  ser estabelecida por um signo isolado, mas somente pela 

confrontação entre significantes e um sistema de diferenças entre significados. 

(DEKENS, 2018, p. 150).  

 

As questões inconscientes e o sistema ligando-se com a temática antropológica de 

Lévi-Strauss. Exemplificando com os símbolos e manifestações culturais dos signos, mitos, 

relações de parentesco, linguagem, entre outros.  O mitos e os seus conceitos, como assinala a 

passagem que segue: 

 
Um mito se relaciona sempre com acontecimentos passados: “antes da criação do mundo” ou 
“durante as primeiras eras” ou em todo caso, “há muito tempo”. Mas o valor intrínseco 
atribuído ao mito  provém do fato de que os acontecimentos, que se presume desenrolarem em 

dado momento do tempo, formam também uma estrutura permanente. (STRAUSS, 1985, p. 
239) apud DEKENS, 2018, p. 167). 

 

Estruturas permanentes que se  direcionam ao início, tempos distantes, era primeira de 

surgimento. “Sabe-se que Lévi-Strauss bebeu nessa fonte, foi no estruturalismo de Ferdinand 

de Saussure que ele se inspirou. Por outro lado não se pode esquecer que o termo fora 

empregado antes por Radclife-Brown num sentido um tanto diverso”. (MELLO, 2015, p. 

263). O termo “estrutura” fora utilizada antes por R. Brown, mas Strauss  bebeu na fonte 

saussuriana para desenvolver sua Antropologia estrutural, tal como,  Semiologia, Linguística 

e cultura. Certifica-se ainda as sociedades em estudo e as suas diferenças: 

 
Sabe-se que tratar de sociedades simples ou de pequena escala tem sido uma 

constante na antropologia. Também Lévi-Strauss não fugiu a essa  norma. Mesmo 

que ele próprio acha que é mais fácil detectar as estruturas mentais inconscientes 

básicas a partir  de sociedades simples do que no seio das sociedades complexas. 

(MELLO, 2015, p. 272). 
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Sociedades simples têm um acesso maior ao inconsciente  e são mais utilizadas  pela 

Antropologia como foi registrado. Embora, os estudos antropológicos sobre sociedades 

urbanas estejam crescendo. Isso não significa minimizar a importância de tais sociedades e 

suas singularidades. “Por seus conceitos  operatórios, a semiologia que se pode definir 

canonicamente como a ciência dos signos, saiu da linguística. (BARTHES, 1977, p. 27). A 

Semiologia sendo parte da Linguística, saindo inclusive dela. “Mas do ponto de vista da 

linguagem, que é o nosso aqui essa oposição é pertinente: o que ela põe frente a frente não é 

aliás, forçosamente, o real e a fantasia, a objetividade e a subjetividade, o verdadeiro e Belo, 

mas somente lugares diferentes de fala. (BARTHES, 1977, p. 18). Lugares diferentes de fala 

sobre a subjetividade e a objetividade, como se referiu o herdeiro intelectual de Saussure.  O 

autor Roland fala sobre  o que é vivenciado e a inteligibilidade do real, nas abordagens 

realizadas. Critica as ideologias contemporâneas, que trata na obra Mitologias (ideias 

desconexas da realidade). Leia-se: 

 
La ‘representácion’ pura y simple de lo ‘real’ el relato desnudo de, lo que és  (o ha 

sido) aparece an como una resistencia al sentido; esta resistencia confirma la gran 

oposion mítica  de lo vivido (de  lo viviente) y de inteligible; basta acordos que eu la 

ideología de nuestra época, la referencia obsesiva a lo concreto (en lo que se exige 

retóricamente de las ciencias  sociales, la literatura las conductas) está siempre 

armada  como uma máquina de guerra contra el sentido, como si por uma exclusion 

de derecho, lo que vive no pudiera significar (ser significativo y reciprocamente). 
(BARTHES, 1972, p. 99).  

 

Nota-se acima que pode  haver uma resistência ao significado, nas palavras de 

Barthes. Após no que vem infracitado, há signos e  natureza tripartite  (objetivo e expressão). 

Este verossímil (novo plausível), como ele diz,  atua para desfazer o signo  em sua 

constituição, “intenção de alterar a natureza”.  

 
Este nuevo verossímil es my  diferente del antiguo pues no es ni, el  respeto por las 

leyes del género ni siquiera sua más cara, sino que procede de la intención de alterar 

la naturaleza tripartita del signo para hacer de la notación el puro encuentro de um 
objetivo y de su expressíon. (BARTHES, 1972, p. 101).  

 

O mitos e a linguagem relacionados no que afirma Lévi-Strauss: 

 
Resumamos as lições provisórias a que chegamos. São três. 1) Se os mitos  possuem 

um sentido este não pode decorrer dos elementos isolados que entram em sua 
composição, mas  na maneira como esses elementos estão combinados. 2) O mito 

pertence à ordem da linguagem faz parte dela; entretanto a linguagem tal como é 

utilizada no mito, exige propriedades específicas. 3) Tais propriedades só podem ser 

buscadas acima do nível habitual da expressão linguística; em outras palavras, elas 

são de natureza mais complexa dos que as que se encontram numa expressão 

linguística de um tipo qualquer. (STRAUSS, 1957, p. 226).  

 

Ele propõe o mito e a linguagem com sentidos e sem isolamentos. Mito 

correspondente com uma ordem da linguagem   e  as suas especificidades, indo além das 
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complexidades de outro  “tipo de  expressão linguística  qualquer”. Os mitos mantêm uma 

construção cultural desenvolvida através da linguagem, mas com ingredientes seus que o 

caracterizam como tal, no campo antropológico estrutural. Confere-se no trecho posterior: 

 
A repetição possui uma função própria, que a de tornar manifesta a estrutura do 

mito. Mostramos, com efeito que a estrutura sincro-diacrônica que caracteriza o mito 

permite ordenar seus elementos em consequências diacrônicas (as linhas de nossos 

quadros) que devem ser lidas sincronicamente (as colunas). (STRAUSS, 1957, p. 

247).  

 

Sincronia e diacronia, enquanto relações com os mitos e as  estruturas. A Antropologia 

aborda  a sincronia, não impedindo a diacronia nas pesquisas antropológicas. Como diz a 

afirmação supramencionada (estrutura sincro-diacrônica). Só para ser didático, precisa-se 

distinguir sincronia e diacronia. A primeira se refere ao tempo similar (o que acontece no 

mesmo tempo) e a segunda,  trata de tempos diferentes de acontecimentos.  Indo além disso, 

expõe-se o seguinte:  

 
Mas o que é a língua? Para nós ela não se confunde com a linguagem; é somente 

uma parte determinada, essencial dela indubitavelmente. É ao mesmo  tempo, um 

produto social da faculdade de linguagem e um conjunto de  convenções necessárias, 

adotadas pelo corpo social para permitir o exercício dessa faculdade nos indivíduos. 

(SAUSSURE, 2006, p. 17).  

 

A língua está sendo integrada ao corpo maior  da linguagem, para o exercício de tais 

atividades nas pessoas. “A língua é um sistema de signos que exprimem ideias, e é 

comparável, por isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas 

de polidez, aos sinais militares etc, etc. Ela é apenas  o principal desses sistemas. 

(SAUSSURE, 2006, p. 24). Tem-se no trecho apresentado: a língua como a principal de 

várias maneiras de comunicação na linguagem enquanto sistema. “Pode-se então, conceber 

uma ciência que estude a vida dos signos  no seio da vida social; ela constituiria uma parte da 

Psicologia geral. Chamá-la-emos de Semiologia (do grego sêmeîon ‘signo’)’. (SAUSSURE, 

2006, p. 24). Constata-se com Saussure que Semiologia é a ciência que estuda os signos no 

meio social humano, sendo parte da Psicologia geral.   

 
No campo do sagrado também os grupos de tradição religiosa afro-brasileira- 
Umbanda e Candomblé- adquirem especial alcance ao buscarem transpor os 

limites  geográficos e sociais de seus terreiros e grupo de adeptos e enviar  para o 

cyberespaço suas mensagens, convites, eventos, documentos de  princípios, etc. 

numa clara tentativa de expandir seu campo de influência. (TRAMONTE, 2014, p. 

99).   

 

As religiões afro-brasileiras estão no ciberespaço com seus mitos, ritos e resistências 

culturais. Espaços digitais de atuação e inserção de práticas religiosas. Sobre isso: 

 
Sem pretender generalizações apressadas, mas à guisa de estímulo à reflexão, pode-

se  examinar por quais caminhos expande-se a influência de vários grupos 

praticantes da religião afro-brasileira: a presença dos terreiros e grupos da 
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religiosidade afro-brasileira nas redes sociais e na internet como um todo,  apontam 

para a convivência entre modernidade e tradição. (TRAMONTE, 2014, p. 95).  
 

As religiões afro-brasileiras estão associando tradição com modernidade no 

ciberespaço. “Os recursos informatizados, bem como as redes sociais e as tecnologias em 

geral não promoverão por si mesmas a democratização do conhecimento, mas podem facilitar 

o acesso a este”. (TRAMONTE, 2014, p. 100).  Não necessariamente a informatização será a 

democracia do conhecimento em si, podendo por outro lado, facilitar esse acontecimento 

de  socialização.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente parte do artigo, pode-se inferir vários encaminhamentos, que responderão 

aos questionamentos iniciais sem esgotá-los. Primeiramente, é necessário dizer que é possível 

fazer Etnografia online, Antropologia digital no ambiente diferente, mas não menos 

importante que as tradicionais ações  da Antropologia nos campos de pesquisa, diários de 

campo, observação participante, etc. São instrumentos diferentes, com interrogações, 

hipóteses corroboradas ou o contrário e respostas, também outras. As religiões afro-brasileiras 

estão unindo tradição com modernidade ao acessar as plataformas digitais nos grupos e as 

comunidades online para socializar as suas experiências, suas práticas e a  ancestralidade 

através do cyberespaço. Tornou-se pertinente a ligação entre o espaço digital, a Semiologia e 

a Afrorreligiosidade buscando as interpretações fundamentando-se, a partir de tais pilares. Por 

outro lado avançando nessas conclusões aqui divulgadas. 

Portanto,  refere-se o aporte teórico daqueles que estudaram o ambiente digital como 

Cristine Hine, Pierre Lévy, citados por outros autores nesse trabalho. Igualmente a Semiologia 

de Saussure que afirma ser a Linguística parte integrante da Semiologia, sendo que, esta é 

parte da Psicologia geral. Barthes, conclui que a Semiologia faz parte da Linguística. A 

Antropologia de Lévi-Strauss no setting digital apresenta-se de fundamental importância, 

tanto quanto, em ambientes tradicionais. Conclui-se, que os estudos antropológicos na área 

digital são reduzidos ainda, embora em crescimento, quando se fala de religiões afro, são 

menores.  
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