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Introdução

Chegar

“A academia não valoriza o tipo de conhecimento que eu tenho”. 
Esse diagnóstico me foi oferecido algumas vezes por um dos maiores 
amigos que fiz durante a pesquisa, especialmente quando falava a respeito 
dos motivos que o levaram a não ser aprovado em nenhum dos exames 
de ingresso em universidades públicas que havia prestado. Com tom de 
apenas ligeira indignação, ele acrescentava: “O vestibular quer medir o 
conhecimento escolar, mas não o que uma pessoa sabe”. Mesmo quando 
afirmam valorizar o saber oral tradicional, ele concluía, as universidades 
se interessam antes de tudo por transformá-lo em conhecimento escrito: 
codificá-lo, registrá-lo e removê-lo do local onde havia sido constituído, 
privando-o, no processo, de parte de sua potência. Um dos objetivos deste 
livro é encarar essas críticas e contribuir para a alteração desse quadro, tanto 
partindo de uma apreciação do conhecimento tradicional, naquilo que ele 
possui de interessante, quanto mobilizando seu potencial transformativo 
para a antropologia e para além dela.

Dito de outro modo, e motivado igualmente por eventos transcor-
ridos no trabalho de campo, este livro lida com algumas das questões 
levantadas pelos desenvolvimentos contemporâneos da antropologia. 
Assim, a partir da ideia de reversibilidade, procura operar uma inversão 
que possibilite que os mecanismos do pensamento antropológico sejam 
afetados por aquilo que as pessoas com quem se estuda dizem e demons-
tram a respeito da empreitada e de seus pressupostos. Para tanto, faz-se 
necessário investir em operações de simetrização que tornem as experi-
ências vivenciadas no campo – aí incluídos os pontos de vista daqueles 
com quem a pesquisa é realizada – compreensíveis para leitores que não 
dispuseram do mesmo acesso aos ensinamentos em questão. Trata-se, 
dessa forma, de diminuir assimetrias que em princípio dificultariam 
a comunicação dos saberes envolvidos, tornando ativo um potencial 
desestabilizante que não somente incide, de maneira mais direta, sobre 
os modos dominantes de pensar e definir a realidade, como estabelece 
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conexões com as forças minoritárias incontornavelmente aí existentes, 
fazendo-as ressoar.1

Este livro consiste numa versão revisada de minha tese de doutorado2 
defendida em 2013 no Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do 
Museu Nacional (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Além de correções 
linguísticas e tipográficas, na versão publicada do trabalho fiz o possível para 
incorporar sugestões de como proceder a um uso da língua menos centrado 
em distinções de gênero, o que significa que os termos que permaneceram 
grafados com flexões de gênero específicas indicam efetivamente uma tota-
lidade ou maioria inconteste de referentes masculinos ou femininos, quando 
essas distinções se tornam significativas. Ainda mais importantes que essas 
alterações, contudo, foram as realizadas em função de novos contatos com 
as pessoas com quem tive maior interlocução durante a pesquisa, agora já de 
posse de uma versão redigida da tese. Logo após a defesa, viajei novamente 
ao local onde a pesquisa foi realizada a fim de disponibilizar cópias do texto 
para as pessoas junto a quem o estudo foi feito, encontro que foi repetido 
pouco mais de um ano depois para que transcorresse o tempo necessário 
à apreensão do material apresentado. Assim, em 2014 pude voltar a receber 
novas contribuições, a respeito do texto original da tese, de quem se envolveu 
com o trabalho e que resultaram em aprimoramentos que espero estarem 
devidamente incorporados na presente obra.

A tese que originou esta publicação foi fruto também de algumas das 
conclusões a que cheguei em minha dissertação de mestrado,3 essencial-
mente bibliográfica, na qual sustentei4 que os estudos contemporâneos a 
respeito das religiões de matriz africana no Brasil poderiam ser renovados 
por meio de uma série de opções que incluíam, em primeiro lugar, con-
siderar as dimensões não conspícuas da vida mística dos membros dos 
terreiros e do cotidiano de uma comunidade de culto nos momentos não 
necessariamente ligados aos rituais religiosos. Em segundo lugar, para ab-
dicar de uma proxêmica do afastamento que supostamente seria condição 
da objetividade científica, apostar na configuração de uma antropologia 
que derivasse ao menos parcialmente do reconhecimento das reflexividades 

1  Em síntese, trata-se de experimentar com processos de simetrização antropológica (Goldman 2008: 
6-8; 2009: 117, 132; 2011: 424).

2  Intitulada As forças do jarê: movimento e criatividade na religião de matriz africana da Chapada Dia-
mantina (Banaggia 2013).

3  Intitulada Inovações e controvérsias na antropologia das religiões afro-brasileiras (Banaggia 2008a: 
193-207).

4  Como haviam sugerido vários outros trabalhos (Goldman 1984: 123; Brown 1986: 227; Cavalcanti 1986: 
98-99; Serra 1995: 58-59; Goldman 2005: 105-106).]
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nativas específicas e das transformações que elas podem acarretar para a 
prática da pesquisa. Por último, numa escolha inextrincavelmente tanto 
política quanto metodológica – e conectada à anterior –, recusar assime-
trias que fariam sobressair os códigos de comunicação do etnógrafo em 
detrimento dos nativos. Colocá-las em prática, como sugerido, estimularia 
a retomada de estudos que também levassem em conta aspectos rituais e 
simbólicos dessas religiões, a serem descritos de forma detalhada a partir 
da experiência etnográfica.

Leituras realizadas num curso do doutorado abriram a possibilidade 
de estudar o jarê, a religião de matriz africana da Chapada Diamantina, 
área serrana de clima semiárido localizada no centro do estado da Bahia, 
descrita adiante de modo mais detido.5 Até aquele momento só haviam 
sido realizadas duas pesquisas sobre o jarê, que serão apresentadas de 
forma resumida, e transcorridos mais de 20 anos desde a realização do 
trabalho de campo que embasou a mais recente delas. Estudar o jarê na 
contemporaneidade configurava também uma aposta de aprofundar a 
descrição de uma religião de matriz africana que não se localiza no litoral, 
domínio etnográfico no qual historicamente se concentra a maior parte 
das pesquisas da área no Brasil.6 A realização do trabalho de campo numa 
cidade pequena acabou facilitando uma aproximação mais íntima com o 
cotidiano das pessoas ligadas à religião, mesmo nos momentos em que não 
estavam lidando com afazeres diretamente ligados aos cultos.

Simultaneamente, este estudo existe como parte de um projeto ela-
borado por um coletivo de pesquisa interessado em voltar a considerar 
a iniciativa de Roger Bastide de construir um quadro comparativo das 
religiões de matriz africana no Brasil,7 elaborando um estudo sinóptico 
das religiões surgidas na diáspora negra que foi possibilitado pela exis-
tência, nos dias de hoje, de uma base etnográfica e conceitual em moldes 
contemporâneos mais ampla que aquela de que se costumava dispor há 
alguns anos.8 Para tanto, a proposta é encarar essas religiões sob uma 

5  Ver mapa do entorno da região estudada no anexo II.
6  Ao menos aquelas feitas em profundidade e com enfoque etnográfico (Maxado 1998: 27).
7  Proposta cuja retomada, com novo sentido crítico, havia sido recentemente sugerida (Bastide 1960; 

Serra 1995: 10, 129; Goldman 2009: 107-108 nota 3).
8  Como os trabalhos de Anjos (2006), Cardoso (2004), Corrêa (1992), Halloy (2005), Iriart (1998), Johnson 

(2002), Opipari (2004), Sansi (2003), Segato (1995) e Wafer (1991), além de outras menos recentes como 
os de Cossard (1970; 2006), Leacock & Leacock (1972), Lima (1977) e Serra (1978). Além da tese que deu 
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perspectiva transformacional, considerando que as diferenças existentes 
entre elas podem ser pensadas enquanto transformações umas das outras, 
sugerindo que todas podem fazer parte de um contínuo heterogêneo. A 
opção pela utilização do termo matriz na designação desse conjunto de 
religiões se reporta a uma dupla significação: ele pode ser entendido ao 
mesmo tempo em seu sentido generativo – respeitando a utilização nativa 
que as relaciona a uma África não necessariamente real, imaginária ou 
simbólica, mas sobretudo existencial – como em seu sentido matemático 
– que evidencia arranjos e transformações entre elas.9

De todo modo, este livro propõe a ser antes de tudo uma etnografia, 
e seu objetivo principal é produzir um sistema de referências fundado na 
experiência etnográfica e dotado de uma relativa independência tanto do 
pesquisador quanto do objeto estudado. Para tanto, ele busca apresentar 
o ponto de vista do povo do jarê e, quando possível, estendê-lo de modo a 
incluir na descrição as formas como suas perspectivas também se dirigem – 
ou podem ser dirigidas – para os nossos próprios conceitos, transformando-
-os criativamente.  Nessa acepção, a produção de uma etnografia depende 
da capacidade de ouvir o que a população nativa tem a dizer e de levar a 
sério suas hipóteses e proposições, de modo a ser continuamente posto em 
movimento por elas. O resultado final do processo é um registro textual que 
não é mera descrição, mas que se constitui numa disposição (deployment) 
entremeada que procura evitar a necessidade de acrescentar explicações 
àquilo que se descreve: trata-se de uma narrativa plena de agentes cujas 
reflexões encontram-se nela integralmente apresentadas.10

Segundo a perspectiva transformacional proposta, contudo, uma et-
nografia tampouco prescinde de conexões com outras práticas, por mais 
que recuse a necessidade de recorrer a teorias de ordem superior para a 
disposição da inteligibilidade presente no próprio plano etnográfico. Ao 
contrário, ela propõe que o aprofundamento da perspectiva etnográfica 
permite a multiplicação das versões que podem ser postas em contato e se 
iluminar mutuamente, cada atualização sendo encarada como uma versão 

origem a este livro, fazem parte do conjunto de trabalhos desenvolvidos por esse coletivo as defendidas 
por Edgar Rodrigues Barbosa Neto (2012), Maria da Consolação Lucinda (2012), Paula Siqueira (2012), 
Bianca Arruda (2014) e Clara Mariani Flaksman (2014).

9  A escolha do termo “matriz” (Goldman 2011: 427 nota 2) no singular, em vez de “matrizes”, no plural, 
é feita também de modo a driblar a vinculação da palavra exclusivamente à sua concepção genealógica, 
que circunscreveria seu sentido à ideia de “origens”, que por outro lado é tão importante quanto os 
demais aqui apontados.

10  Seguindo, assim, as sugestões a respeito do que se convencionou chamar recentemente de antropologia 
simétrica (Latour 2005: 128, 136-137, 144; Goldman 2009: 118 nota 11, 130).
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de outras, transportando – não sem alterações – para o ritual o método da 
análise mitológica proposto por Lévi-Strauss e reconfigurado por Marilyn 
Strathern.11 Assim, por um lado, procuro apresentar ou estabelecer conexões 
entre o jarê da contemporaneidade e sua história, querendo com isso, mais 
que comprovar continuidades ou sobrevivências, destacar as formas pelas 
quais o povo nativo as produz contínua e criativamente.12 Por outro lado, o 
jarê é ocasionalmente aposto tanto a suas diferentes modalidades como a 
outras religiões de matriz africana no Brasil, seus pontos de convergência 
e de divergência sendo mobilizados para a compreensão recíproca das 
práticas envolvidas.

O jarê foi observado pioneiramente por Ronaldo de Salles Senna, pes-
quisador nascido na Chapada Diamantina e que inaugurou a investigação 
desse culto na academia, especialmente com sua dissertação de mestrado, 
defendida na Universidade Federal da Bahia, e subsequente tese de douto-
rado, retomando o trabalho anterior, apresentada na Universidade de São 
Paulo. Os textos de Senna,13 baseados em pesquisas empíricas feitas nas 
décadas de 1970 e 1980, falam a respeito dessa religião, caracterizada como 
uma variante de “candomblé de caboclos”, e suas ligações com a geogra-
fia física e humana da Chapada Diamantina. As referências a seguir, até 
nova indicação bibliográfica, reportam-se ao mencionado livro do autor, 
de 1998, sua obra mais completa e que é também a versão publicada, com 
pequenos acréscimos, de sua tese de doutorado, na qual se encontram as 
principais contribuições do autor ao estudo do jarê, tendo visitado mais 
de uma centena de casas de culto (: 38, 76).

Senna distingue na Chapada Diamantina a existência de duas áreas, 
segundo sua dependência da economia garimpeira, chamando-as de 
“Região das Lavras”, originada da corrida para obtenção de pedras precio-
sas, e “Zona Agrícola”, de povoamento posterior – especialmente no que 
diz respeito à formação de suas cidades –, surgida da necessidade de abas-
tecer a primeira com gêneros alimentícios em função de seu adensamento 

11  Por meio de um método operacional experimental ainda em elaboração (Goldman 2009: 110-111; 
Goldman 2011: 418; Banaggia 2011: 358-359).

12  Trata-se, como já se falou a respeito de outras diversidades socioambientais, não de “uma questão de 
preservação, mas de perseverança”, fazendo então não constatações analíticas, mas reconhecendo os 
efeitos concretos de uma luta travada permanentemente (Viveiros de Castro 2011: 9).

13  Por ora, lido com aqueles (Senna 1973; 1984; 1998; 2004) nos quais o jarê surge de forma proeminente.
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populacional. Segundo o autor, o jarê seguiu o mesmo movimento, já que 
surgiu e se consolidou nas cidades diamantíferas de Lençóis e Andaraí – 
ou ao menos, de forma mais comprovada, se difundiu a partir delas. Daí 
se espalhou para os municípios que não possuíam diamantes, passando, 
no processo, por alterações que geraram desdobramentos no estilo do 
culto. Os jarês dessas áreas, prossegue ele, mais ligados ao catolicismo 
popular rural, enfatizaram os rituais de cura, enquanto os realizados 
pela população garimpeira, de origem mais marcada pela escravidão, 
priorizaram as práticas de adoração a entidades e de preservação de uma 
memória étnica, mais ligadas ao “vetor afro-brasileiro” da religião (: 36, 
41, 49, 75, 79, 86-87).

O jarê, defende Senna, deve ter surgido da sobreposição de elemen-
tos nagô a um substrato religioso de fundamento banto, no século XIX, 
conforme indicam determinados componentes linguísticos e relatos dos 
mais antigos habitantes da região, tendo ocorrido na Chapada Diamantina 
um processo muito similar ao que gerou os candomblés no restante do 
país (: 65, 68). A grande variabilidade das expressões religiosas da região 
não impede que sejam referidas pelo mesmo nome, já que o jarê é “um 
rótulo sob o qual se abriga uma quantidade indefinida, porque desdo-
brável, de crenças, cultos e rituais que se expandem e se retraem ao sabor 
das necessidades e conveniências” (: 66). O autor estima a existência, à 
época, de duas a três centenas de casas de jarê na Chapada Diamantina, 
distribuídas em pouco mais de uma dezena de municípios (: 83). Em sua 
obra, Senna chama a atenção para as possíveis divisões que formam os 
conjuntos de espíritos mobilizados no jarê, bem como para as maneiras 
como, por meio de cantigas, essas entidades são chamadas a comparecer 
aos terreiros, tomando os corpos dos filhos-de-santo, sendo cultuadas e 
por fim deixando o espaço ritual (: 115-124).

Falando a respeito dos rituais de curas, o autor indica como eles ocor-
rem com base em um embate de forças que devem ser postas em contato 
e movimentadas umas pelas outras, como já ocorre de modo incipiente 
durante a consulta divinatória (: 118, 160-161). Os maiores líderes do jarê, 
prossegue, funcionam como espécie de “para-raios”, atraindo para si 
determinadas influências que em seguida serão capazes de canalizar (: 
164). Senna também trata das configurações comuns do campo religioso 
nas cidades da Chapada, do ponto do vista do povo do jarê, mostrando as 
intercessões e afastamentos que ali se processam (: 170-174). O autor fala 
igualmente da “visão de mundo do jarê”, discorrendo sobre os papéis de 
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líderes do culto e suas ações terapêuticas e rituais, bem como a respeito 
da constituição das entidades às quais se tem acesso (: 175-228). Boa parte 
do livro de Senna é dedicada à transcrição de cantigas do jarê e à inter-
pretação das possíveis origens e significados das mesmas, bem como a 
um apanhado bastante amplo do andamento de uma cerimônia abstrata 
para exemplificar o que costuma transcorrer durante uma ocasião ritual 
qualquer (: 115-158). Como ele próprio afirma de saída, trata-se de uma 
pesquisa “socioantropológica” realizada com “apoio etnográfico” (: 1), 
oferecendo assim um sobrevoo bastante abrangente e inédito do jarê.

O único outro trabalho acadêmico de porte sobre o jarê é a excelente 
tese de doutorado de Miriam Rabelo14 – à qual as próximas indicações de 
página farão referência –, baseada em pesquisa de campo realizada no final 
da década de 1980. Trata-se, como será visto, de uma investigação anterior 
a importantes transformações na região, em grande parte derivadas do 
término efetivo do garimpo na segunda metade dos anos 1990, ainda que 
a dependência da economia garimpeira do local estudado pela autora não 
seja do mesmo grau daquela existente na região das Lavras Diamantinas 
(: 97). O trabalho de campo de Rabelo foi realizado em Nova Redenção, à 
época um distrito do município de Andaraí e hoje emancipado. Ainda que 
trate também das Comunidades Eclesiais de Base, já então em declínio no 
local, o principal tema da tese de Rabelo é o jarê de uma localidade voltada 
para a produção agrícola e não para o garimpo. Tanto o jarê como aqueles 
agrupamentos de inspiração católica, de todo modo, são apresentados não 
só comparativamente como conectados à realidade local, numa perspectiva 
etnográfica que aprofunda inúmeras das intuições inicialmente apontadas 
por Senna – além de apresentar diversas outras originais – e explicitamente 
pondo em xeque, em favor da ênfase na práxis religiosa em contextos de 
interação, tanto a necessidade de congruência direta entre religião e com-
portamento como a ideia de um mercado de bens simbólicos postuladas 
por determinadas análises (: 3-7, 12, 15-19). O objetivo da tese de Rabelo é 
entender de que modo os coletivos em questão vivenciam suas imagens 
religiosas, isto é, como elas são criadas, usadas, interpretadas e reformadas 
em seu cotidiano (: 15).

14  A tese (Rabelo 1990) não foi publicada como livro, mas sua autora escreveu artigos a respeito do jarê 
(Rabelo 1993; Rabelo & Alves 1997; 2009) e investiga outros campos etnográficos, ainda no âmbito das 
religiões de matriz africana no Brasil.
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O texto fornece de saída uma história da formação religiosa do 
Nordeste brasileiro, apresentando a constituição do sincretismo e da reli-
giosidade popular presentes na região, bem como indicando de que forma 
o jarê apresenta um contraponto à visão da historiografia tradicional (: 25-
26). Entre outras características do catolicismo popular, que ali influencia 
o jarê de forma mais pronunciada que nas regiões diamantíferas, a autora 
destaca as trocas que permeiam a relação entre santos e devotos, marcada 
pela proximidade daqueles que no passado viveram como estes agora vivem 
(: 52-58, 147). Rabelo registra a história local também do modo como é con-
tada pelos habitantes de Nova Redenção, distrito voltado para a produção 
de mamona em substituição à anterior cana-de-açúcar, e cujos líderes 
religiosos, em grau ainda menor do que ocorre nas áreas com extração 
do diamante, não são vistos como guardiões da memória africana como 
costuma ocorrer no candomblé (: 82-86, 111). A tese conta com detalhadas 
narrativas e descrições a respeito da vida de alguns pais-de-santo, do espaço 
ritual de uma casa de culto e dos frequentadores dos terreiros (: 111-180).

As experiências de cura no jarê investigadas por Rabelo lhe mostraram 
as formas pelas quais na vivência do doente figuram proeminentemente as 
sensações de incerteza e complexidade na busca de um tratamento, sus-
citando dúvida e perplexidade em relação ao mundo cotidiano (: 189-191). 
Com base no processo divinatório – que em geral consiste num jogo de 
búzios –, a trajetória recente do enfermo é passada em revista, com líderes 
religiosos conduzindo a geração de narrativas compartilhadas que escapam 
a conexões causais monocórdicas, contrariando os modelos universais e 
despersonalizados da medicina científica (: 195). No jarê, a autora prossegue, 
a cura se dá por meio da aceitação dos termos de uma relação duradoura 
entre o doente e um ou mais entes externos e intrusivos com quem haverá 
um processo de negociação, deixando de lado a ideia de que determinadas 
alterações são frutos da perturbação de estados mentais interiores (: 202-
203, 222 nota 6). A cura, como explica sua tese, se processa por meio de 
um ingresso na narrativa de pacientes, com a chefia do terreiro ganhando 
acesso a uma cadeia de eventos e sentimentos que configuram a experiência 
subjetiva da pessoa que sofre, processando o redirecionamento do argu-
mento principal da história que ambos (re)construíram juntos (: 209-215).

No texto, o final da descrição a respeito do jarê focaliza seu ritual 
(: 224-261), oferecendo um relato sobre as incorporações nos terreiros e 
indicando também de que modo os eventos observados em Nova Redenção 
(: 229-230) se aproximam ou se diferenciam do modelo proposto pela 
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tese de Senna para o culto como um todo na Chapada Diamantina. Nas 
passagens que elucidam alguns dos muitos sentidos que pode receber o 
primeiro dos dois termos que dão título à tese de Rabelo, a autora mostra 
como também é fundamental o caráter de entretenimento das ocasiões 
cerimoniais, lembrando que no jarê não são apenas os humanos que se 
divertem: as próprias entidades têm como motivo expresso virem às casas 
de culto para brincar e vadiar, tornando os eventos celebrações duplas 
(: 268-270). Surgem como objeto de culto no jarê, prossegue a tese, tanto 
a alegria em si como a beleza, características centrais para a apreciação 
das cerimônias, ambas conectando fortemente no ritual observação e 
participação ativas (: 271, 274-275). Antes de se voltar para a descrição das 
Comunidades Eclesiais de Base e uma comparação entre estas e o jarê 
(: 303-389), a autora indica a importância, para a compreensão do ritual 
no jarê, de não se limitar nem às análises de cosmologias subjacentes à 
ação, nem às correspondências simbólicas entre sistemas de significação 
e sistemas sociológicos, dando ênfase ao desempenho ritual e ao caráter 
dialógico que os próprios participantes lhe concedem (: 289-291, 300).

A tese que originou este livro busca se inserir na continuidade do 
processo de investigação do jarê representado pela de Rabelo, dando pros-
seguimento à proposta inicial contida no panorama de Senna de realizar 
estudos etnográficos detalhados do jarê nas duas grandes áreas da Chapada 
Diamantina que ele propõe distinguir. Enquanto o estudo de Rabelo teve 
por base a investigação do culto num distrito agrícola, minha etnografia 
se dedica aos jarês da cidade de Lençóis,15 considerada por praticantes e 
pela literatura o berço da religião e tendo sido historicamente o principal 
foco de exploração e comércio do diamante na região.16 De modo similar, 
enquanto o estudo de Rabelo foi realizado com base numa maior proxi-
midade com as mulheres,17 meu próprio trabalho de campo muitas vezes 
foi realizado junto aos homens que frequentam os jarês, terminando numa 
aposta de que ambos os trabalhos possam suprir os intervalos um do outro 
de maneira frutífera, ponto que será retomado ao longo dos capítulos da 
tese. De qualquer forma, o presente trabalho apresenta o jarê encontrado 
contemporaneamente na cidade de Lençóis, sem pretender que seus dados 

15  O anexo II conta com um mapa da cidade.
16  Como já apontaram os trabalhos mencionados (Rabelo 1990: 384; Senna 1998: 36, 78-79, 86).
17  Fato apontado pela própria autora (Rabelo 1990: 168-173).
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possam ser estendidos para jarês mais rurais como era o de Nova Redenção, 
a respeito dos quais ainda não há novos estudos.18

No dizer de quem dele participa, a palavra jarê pode designar tanto a 
religião de maneira geral como qualquer uma de suas ocasiões rituais: diz-se 
tanto “gosto muito de jarê” como “o jarê do último sábado foi ótimo”. Seu 
primeiro pesquisador recorre a algumas possíveis etimologias registradas 
para a palavra “jaré”, de origem provavelmente iorubá, significando “quase 
cair ao solo” ou “cortar através”,19 ambas bastante relevantes por enfatizarem 
aspectos do culto que serão detalhados posteriormente. Outra alternativa 
aventada pelo mesmo autor é que jarê pode ser uma corruptela de “njale”, 
nome de uma cerimônia de caçadores que habitavam regiões que hoje são 
Nigéria e Benim.20 Como ficará claro, o recurso a essas fontes bibliográficas 
segue o mesmo motivo pelo qual a maior parte das citações que surgirão 
ao longo do corpo da tese será feita: tanto documentos históricos quanto 
a literatura acadêmica disponível são mobilizados antes de tudo com o 
objetivo de desencadear efeitos etnográficos21 específicos ao acompanha-
rem o argumento, sem que exista o intuito de exaurir as contribuições 
bibliográficas existentes. Dados técnicos iniciais sobre a religião e o local 
de estudo são reservados a essa introdução.

Meu trabalho de campo foi realizado durante aproximadamente qua-
torze meses, doze dos quais ininterruptos (entre maio de 2009 e maio de 
2010, com retornos em 2013 e 2014), residindo na cidade de Lençóis, ao longo 
dos quais conheci uma quinzena de casas de culto distintas, a maior parte 
situada na área desse município e algumas poucas localizadas na cidade 
vizinha de Andaraí. O total de celebrações rituais a que compareci chega 
a cerca de três dezenas, a maioria concentrando-se em três casas de jarê 
de Lençóis nas quais a pesquisa terminou por se centrar, como será deta-
lhado adiante. Cada cerimônia pode transcorrer durante uma quantidade 
variável de horas e se estender também ao longo de mais de um dia, sendo 

18  De todo modo, há ao menos uma outra antropóloga se dedicando ao estudo do jarê contemporâneo, 
a doutoranda da Universidade de Brasília Carolina Pedreira, sob orientação de Christine de Alencar 
Chaves, com trabalho de campo realizado no município de Andaraí.

19  Segundo o principal dicionário que registra significados e etimologias de expressões usadas pelo povo 
de santo no país (Cacciatore 1977: 158 apud Senna 1998: 69).

20  De acordo com comunicação pessoal ao autor da etnolinguista Yeda Pessoa de Castro (apud Senna 
1998: 69 nota 36).

21  Termo que adquire vários sentidos distintos na obra da antropóloga que o propôs (Strathern 1999: 241).
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incomum que durem menos de cinco ou mais de dez horas seguidas por 
dia, bem como dificilmente acontecem por mais de três dias consecutivos 
na atualidade (em geral são circunscritos a um ou dois efetivamente). Ao 
longo de cada celebração as pessoas sensíveis à ação das entidades costumam 
chegar a receber até uma dezena delas por noite, resultando em eventos nos 
quais é possível que aconteça até cerca de uma centena de incorporações 
distintas nas casas com maior corpo de praticantes. De todo modo, e em 
muitos aspectos até de forma mais importante, foi igualmente fundamental 
acompanhar o povo da religião em seu cotidiano fora das ocasiões rituais, 
tanto nos momentos próximos como nos mais distantes dos jarês. Muito 
do que pude aprender a respeito da vida, tanto no culto como fora dele, se 
deveu ao fato de compartilhar com a população nativa de Lençóis seu dia 
a dia tipicamente sossegado.

A formação geológica que recebeu o nome de Chapada Diamantina 
apresenta-se como um planalto extenso de altitudes médias variando entre 
800 e 1.000 metros, pontuada por picos que ultrapassam os 2.000 metros. 
É parte da Cadeia do Espinhaço, constituindo igualmente um divisor de 
águas entre a bacia do São Francisco e os rios que se dirigem diretamente 
para o Atlântico, estendendo-se ela própria pelas bacias dos rios Paraguaçu 
e Jacuípe. Como unidade geomórfica, abrange aproximadamente 38 mil 
quilômetros quadrados, no centro do estado da Bahia, representando 7% de 
sua área total. De modo geral, quando mencionam a Chapada Diamantina, 
habitantes e visitantes referem-se mais diretamente à sua porção centro-
-leste, área que efetivamente é apenas a da chamada Serra do Sincorá, onde 
se encontram igualmente as Lavras Diamantinas que emprestam nome ao 
conjunto da formação. Na Serra do Sincorá existe um encontro de transi-
ção ecológica entre três tipos de vegetação distintos, reunindo florestas de 
planície a leste, caatinga a oeste e vegetação de altitude nas serras. A área 
das Lavras Diamantinas, especificamente, pode ser marcada pelo território 
que se espalha por um quadrângulo cujos vértices seriam as cidades de 
Lençóis, Andaraí, Palmeiras e Mucugê. É praticamente essa mesma área 
que marca os limites do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que 
por sua vez representa menos de 4% da área total das serras da Chapada,22 
e cujo processo de surgimento será descrito posteriormente.

22  Segundo um de seus principais proponentes (Funch 2007: 11-13, 176), como se verá adiante.


